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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

 Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO 
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU 
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

As condições do trans-
porte coletivo de Pindamo-
nhangaba e o recente rea-
juste decretado pelo Poder 
Executivo foram os prin-
cipais temas discutidos 
na Audiência Pública do 
Transporte realizada neste 
terça-feira, dia 9 de outu-
bro, no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” 
na Câmara de Pindamo-
nhangaba. Inicialmente, a 
reunião havia sido convo-
cada por meio do Requeri-
mento n° 1.913/2018 para 
o último dia 26 de setem-
bro, porém o Gabinete do 
Prefeito informou que os 
convocados não poderiam 
participar da audiência 
em virtude de compromis-
sos já assumidos anterior-
mente. Mas, desta vez, por 
força do Requerimento nº 
2.206/2018, de autoria do 
vereador Roderley Miotto 
Rodrigues (PSDB), o even-
to foi realizado.

A Audiência foi presi-
dida pelo próprio vereador 
Roderley Miotto e contou 
com a participação do Pre-
sidente da Câmara, vere-
ador Carlos Moura – Ma-
grão (PR) e dos vereadores 
Osvaldo Macedo Negrão 
– Professor Osvaldo (PR), 
Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR), Gis-
lene Cardoso – Gi (DEM), 
Jorge Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR) e Renato 
Nogueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV). Repre-
sentando o Poder Executivo 
e convocados pela Câmara 
estiveram presentes o Se-
cretário de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli Júnior 
e a Diretora de Trânsito do 
município, Luciana Viana. 
O Gerente da Viva Pinda, 
João Soares Machado Jú-
nior também acompanhou 

Revisão de horários e itinerários e nova Licitação 
dominaram os debates da Audiência Pública do 

Transporte na Câmara de Pindamonhangaba
Audiência foi convocada através do Requerimento nº 2026/2018, do vereador Roderley Miotto, 

e contou com a participação do Secretário de Serviços Públicos, Josué Bondioli Júnior

os trabalhos da Audiência. 
Diversos munícipes com-
pareceram à Câmara para 
debater a questão.

Ao abrir a Audiência, o 
vereador Roderley Miotto 
fez uma síntese de todo o 
processo em que se encon-
tra o transporte coletivo 
público de Pindamonhan-
gaba, desde a licitação de 
2004, até os últimos acon-
tecimentos sobre o reajuste 
de tarifa e a morosidade na 
elaboração do termo de re-
ferência do novo contrato 
de concessão do transporte 
coletivo. Roderley foi enfá-
tico ao se referir às condi-
ções do transporte coletivo, 
relatando os problemas de 
horários, atrasos e a falta 
de conclusão do termo de 
referência da licitação pro-
metida pela Prefeitura”. 
“Existe hoje uma grande 
indignação da comunida-
de quanto às condições do 
transporte coletivo e so-
bretudo, em relação à tari-
fa cobrada hoje na cidade. 
Nosso objetivo hoje é tratar 
do assunto com transpa-
rência para que a comuni-
dade saiba a real situação”, 
salientou o vereador.

Logo a seguir, o Secre-
tário Josué Bondioli Júnior 
explicou as questões que 
foram solicitadas. Ele disse 
que hoje existem processos 
distintos, ou seja, uma coi-
sa é o contrato atual, o rea-
juste e as condições de ope-
ração da empresa com ho-
rários e itinerários. No que 
diz respeito ao reajuste, 
Josué afirmou que “existia 
uma planilha apresenta-
da pela empresa e foi de-
monstrado a defasagem na 
relação de custos. Essa pla-
nilha foi analisada pelo Ju-
rídico da Prefeitura, sobre-
tudo nos custos fixos e pelo 

contrato vigente e através 
do pleito da empresa, op-
tou-se por esse reajuste. 
Quanto a questão da licita-
ção e do contrato, a respos-
ta foi dada pela Diretora de 
Trânsito, Luciana Viana. 
Ela frisou que “a licitação 
da empresa de ônibus para 
operar no município está 
em endamento e a prefeitu-
ra contratou uma empresa 
de consultoria para anali-
sar o ‘termo de referência’ 
da licitação do transporte”. 
Luciana Viana observou 
que o termo de referência 
será apresentado em audi-
ência pública no dia 24 de 
outubro em uma faculdade 
de Pindamonhangaba.

A Diretora de Trânsito 
disse, ainda, que “quanto 
a reajuste da tarifa, a pla-
nilha da empresa foi ana-
lisada e a nossa decisão foi 
técnica e não política”. Se-
gundo ela, o valor definido 
pelo Decreto nº 5.577/2018 
– cujo valor foi de R$ 4,40 
– e   foi baseado em todos 
os itens do contrato vigente 
entre o município e a em-

presa concessionária Viva 
Pinda. “É obvio que quem 
usa ônibus e paga não con-
corda com esse aumento de 
tarifa. Mas está estabeleci-
do em contrato”, finalizou.

Na sequência foi aberta 
a participação dos morado-
res de Pindamonhangaba 
que estavam presentes. Fo-
ram diversos os questiona-
mentos. Entre eles, os mais 
cobrados foram: revisão 
urgente dos itinerários e 
horários para os bairros do 
distrito de Moreira César; 
a questão do bilhete único, 
onde os passageiros paga-
riam somente uma, em vez 
de duas passagens e am-
pliação do número de pon-
tos/abrigos cobertos para 
os usuários, especialmente 
dos bairros mais distan-
tes do centro. Também 
foi sugerido a criação de 
uma agência reguladora do 
transporte público da cida-
de e agilização da licitação 
para contratar uma em-
presa de ônibus adequada 
para o município. Durante 
a Audiência foi cobrado a 

implantação do transporte 
para pessoas portadoras 
de necessidades especiais 
e seus acompanhantes e a 
gratuidade para usuários 
com mais de 60 anos. 

Com relação às solici-
tações e demandas apre-
sentadas, o representante 
da empresa Viva Pinda, 
João Machado, apresen-
tou as razões da empresa 
sobre diversos questiona-
mentos. Machado afirmou 
que a tarifa da cidade é 
técnica; é baseada no Ín-
dice de Passageiro por 
quilômetro – IPK. “É ma-
temática simples. Se um 
ônibus numa linha roda 
30 km com 20 passagei-
ros tem um custo, mas se 
ele roda os mesmos 30 km 
com 600 passageiros o 
custo diminui. É simples”.

Machado acrescentou 
que “quanto aos custos, 
o diesel aumentou 14% 
e preciso fazer o reali-
nhamento dos custos”. O 
dirigente da Viva Pinda 
também explicou sobre a 
gratuidade para maiores 

de 60 anos e o desconto 
de 50% para estudantes e 
professores. “Nesse caso, 
alguém tem que pagar. 
Ou o município dá sub-
sídio como em São José 
dos Campos ou quem usa 
o transporte tem que pa-
gar essa diferença”, enfa-
tizou. Machado informou 
que hoje a Viva Pinda 
transporta cerca de 338 
mil passageiros por mês 
e roda aproximadamen-
te 300 mil quilômetros. 
João Machado cobrou 
uma fiscalização maior 
nos veículos do transpor-
te clandestino. “É preciso 
acabar com isso. Acabar 
com esse transporte clan-
destino que mais tira o 
dinheiro da população da 
Pindamonhangaba”, con-
cluiu.

Ao final, o presidente 
da Audiência Pública, ve-
reador Roderley Miotto, 
agradeceu a participação 
de todos no sentido de 
esclarecer alguns pontos, 
inclusive sobre a questão 
do aumento da tarifa.

Diretora de Trânsito, Luciana Viana e o Secretário Josué Bondioli Júnior

Os principais temas do Transporte Público do município foram discutidos na 
Audiência Pública realizada na terça-feira, dia 9 de outubro, no Plenário da 
Câmara de Pindamonhangaba

ATO N° 17, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.
 

Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que 
“Estima a receita e fi xa a despesa do Município para 
o exercício de 2019”.

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO,  Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o 
seguinte ATO:

 Art. 1º A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser 
realizada até o dia 09 de novembro de 2018, para discussão do Projeto de Lei que “Estima a receita 
e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”.
 
 Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente à Comissão de 
Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
  1- Antonio Alves da Silva
 2- Felipe César
 3- Gislene Cardoso
 4- Janio Ardito Lerario
 5- Jorge Pereira Alves
 6- Rafael Goffi  Moreira
 7- Ronaldo Pinto de Andrade 
 
 Art. 3° Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que “Estima 
a receita e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”, dirigindo-se à Comissão de 
Finanças e Orçamento, constituída pelos Vereadores: Roderley Miotto, Professor Osvaldo Macedo 
Negrão e Renato Nogueira Guimarães, até as 17h do dia 19 de novembro de 2018.
 
 Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto 
de Lei que “Estima a receita e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”, e sobre as 
emendas apresentadas, até o dia 26 de novembro de 2018.
 
 Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Estima a receita e fi xa a despesa do 
Município para o exercício de 2019” será no dia 03 de dezembro de 2018.
 
 Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

         Publicada no Departamento Legislativo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”, a ser realizada no dia 08 de Novembro 
DE 2018, com início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a metade dos 
associados ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”,  a ser 
realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento “Residencial e 
Comercial Laguna”, bairro Ipiranga – Pindamonhangaba – SP,  a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
-  Aquisição de Galinhas d’angola
-  Outros assuntos de interesse Geral
OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com 
firma reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, 
conforme determina a Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.             
Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2018.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA

EDsON CAsAgrANDE VILELA - PrEsIDENTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da 
Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 28 de dezembro 
de 2018.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018.

Thiago Vieira Carvalho 
 Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 34.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Quarta Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto Silva, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 11.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0119/18 
Luiz Fernando Louzada. II – RELATOR:  Sr.  Josiel Canuto Silva DILIGÊNCIA, por 
votação unânime: 1-0199/17 Kamila Couto Fernandes de Oliveira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 18  de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 34.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Quarta Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 18.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0122/18 Paulino dos Santos Batista. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 35.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois mil 
e dezoito, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 19.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0125/18 Kleber Gama. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0073/18 Maria Aparecida da Silva Souza. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 36.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.10.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dois de outubro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 35.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 24.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0128/18 Alessandro Ferreira Zago Medina e 1-0131/18 Fernando Augusto dos 
Reis. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 36.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.10.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia tres de outubro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 02.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0137/18 Josue Coqueiro Aragao. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0115/18 Monica Aparecida Jacob Fernandes. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 201

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 MARCIA DE ALVARENGA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento 
do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer 
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em 
mora, correspondente à quantia de R$ 15.961,84 em 23/10/2018, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de 
fi nanciamento imobiliário nº 057.411.727, fi rmado em 17 de abril de 2015, garantido 
por alienação fi duciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.164, tendo por objeto 
o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, 
APTO 106, BLOCO 15, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

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 THALITA ALVES DE SOUZA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento 
do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer 
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em 
mora, correspondente à quantia de R$ 16.630,32 em 23/10/2018, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de 
fi nanciamento imobiliário nº 057.412.376, fi rmado em 31 de maio de 2016, garantido 
por alienação fi duciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.032, tendo por objeto 
o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, 
APTO 102, BLOCO 11, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

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 MICHEL THOMAS DOS SANTOS 
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e 
atendendo ao requerimento do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 15.045,34 
em 23/10/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 057.411.380, fi rmado 
em 15 de dezembro de 2014, garantido por alienação fi duciária, registrada sob nº 
04, na matrícula nº 61.941, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE 
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 107, BLOCO 08, ED. PARQUE 
PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 122/2018 (PMP 20620/2018) 
Para “aquisição de mobiliários para equipar o CEU das Artes”, com entrega dos envelopes até dia 
07/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

 
 
 

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

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

Data:   30 de outubro – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 - Aprovação da ata da reunião do dia 25/9 

-Festival Urutu 

-Informe sobre o Edital Linguagens Artísticas -ProAC Municípios 

- Informes gerais 

 

 

 

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018 
 

 
 

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

 

“Outubro Rosa”: shopping da 
região recebe ação ‘Rapunzéis’

ARRECADAÇÃO DE CABELOS É DESTINADA A PACIENTES COM CÂNCER

Em mais uma ação re-
ferente ao “Outubro Rosa” 
– campanha de conscien-
tização sobre o câncer 
de mama –, o Taubaté 
Shopping receberá, nes-
te fi m de semana, a ação 
“Rapunzéis”, para doa-

ção de mechas de cabelo. 
O evento é resultado de 
uma parceria entre centro 
de compras com o IFMSA 
Brazil FMT – projeto de 
extensão para os alunos 
do curso de Medicina da 
Unitau (Universidade de 
Taubaté). 

A ação é sucesso há 
quatro anos e já se tornou 
marca registrada dentro 
das atividades de preven-
ção e conscientização do 
câncer de mama, que é o 
tipo de câncer que mais 
atinge mulheres no Brasil. 
A campanha visa a arreca-
dar mechas de cabelo para 
a “Casa Rosa - A beleza 
do bem”, de São José dos 
Campos, projeto voluntá-
rio que confecciona e doa 
perucas para pacientes em 

tratamento. No local ha-
verá cabeleireiros volun-
tários realizando os cortes 
gratuitos e recolhendo as 
mechas com mais de 12 
cm de comprimento. Uma 
novidade na edição atual 
é que os cortes acontece-
rão em umas das lojas do 
shopping que conta com 
artigos de salão de beleza, 
ou seja, será como um dia 
de salão unido à solidarie-
dade. 

De acordo com Isabella 
Queiroz, diretora local de 
saúde pública do IFMSA 
Brazil, da FMT, a parceria 
com o centro de compras 
é sempre bem aceita e já 
se consolidou na cidade. 
“Nós sempre temos muita 
procura durante os dias 
da ação e as pessoas têm 

aderido cada vez mais à 
campanha ano após ano. 
Na edição de 2018 vamos 
contar com mais cabelei-
reiros do que nos outros 
anos, em vista desse cres-
cimento”, conta. 

Somente no ano passa-
do foram 500 mechas ar-
recadadas. Ainda segundo 
a estudante, além do apoio 
nos dias da campanha, o 
Taubaté Shopping é um 
ponto de coleta de cabelo 
durante o ano todo, pos-
sibilitando que as pessoas 
possam realizar a doação 
em qualquer época. 

A campanha “Rapun-
zéis” acontecerá no sába-
do (27), das 10 às 20 ho-
ras, e no domingo (28), 
das 13 às 20 horas, em 
frente à Inovar. 

Campanha visa arrecadar 
mechas de cabelo para a 
“Casa Rosa - A beleza do bem

Divulgação


