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Reforma no Pronto-Socorro inclui 
facilidade de acesso ao atendimento

A reforma empreendida pela prefeitura deve benefi ciar cerca de 15 mil pessoas que procuram os serviços do Pronto-Socorro todos os meses

Divulgação

A reforma do 
Pronto-Socorro con-
tinua sendo reali-
zada, atualmente se 
encontra na fase de 
fi nalização das obras 
do térreo, que passa-
rá a atender a po-
pulação com espaço 
ampliado e melhor 
comodidade.

Nesta semana, as 
palmeiras “arecas” 
que compunham o 
jardim em frente ao 
Pronto-Socorro, fo-
ram transplantadas 
para o Parque da 
Cidade, e estão sendo 
replantadas próximo 
ao portal de entrada.

PÁGINA 3

O “Mr. Moo” está completando quatro anos 
de existência. Para comemorar, os idealizadores 
realizam mais uma edição do “Mr. Moo - o maior 

churrasco do Brasil”. O evento acontecerá dia 22, 
a partir das 13 horas, na chácara Morada do Sol, 
em São José dos Campos.

“Clássicos no Museu” 
retorna com 
repertório dos Beatles

PÁGINA 5

“Combatentes Mirins” ganham 
medalhas de Honra ao Mérito

PÁGINA 3

PÁGINA 5

“FEIRA DE ARTESANATO 
ARTE ENCANTO” TERÁ 
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
 A “Feira de Artesanato Arte Encanto”, que 
será realizada pela parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade e a Prefeitura, nos 
dias 13 e de 15 a 22 de novembro, na praça 
do Quartel, conta com uma programação 
especial de shows, sempre às 20h30, para 
animar o público presente. 

Divulgação

‘Mr Moo’: Boutique de carnes comemora aniversário

Prefeitura realiza formatura de 1.800 
alunos da Rede Municipal de Ensino

PÁGINA 2

Com show especial 
do “Balão Mágico”, a 
Secretaria de Educa-
ção e Cultura de Pinda-
monhangaba realiza, 
nesta sexta-feira (14), 
às 16 horas, a formatu-
ra de 1.800 alunos dos 
quintos anos da Rede 
Municipal de Ensino.

O evento será re-
alizado na tenda 
montada na praça 
do Quartel, que terá 
uma área destinada 
exclusiva para alunos 
e familiares. Simony, 
Tob e Mike cantarão 
sucessos do grupo, 
como “Superfantásti-
co”. A previsão é que o 
trio suba ao palco às 17 
horas.

PÁGINA 3

Divulgação
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O 
FILME “SING: QUEM CANTA SEUS MALES 

ESPANTA”, DE GARTH JENNINGS

Um empolgado coala chamado Buster decide 
criar uma competição de canto para aumentar 
os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa 
movimenta o mundo animal e promove a revelação 
de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 
minutos de fama e US$ 100 mil dólares de prêmio.

“Eu indico esse fi lme, pois é engraçado, 
interessante e o fi nal é surpreendente”.

Maria Beatriz Bernardo Santos - 
Estudante

É NATAL! “FAÇA SUA LUZ BRILHAR DENTRO DE NÓS, ENTRE NÓS E FORA DE NÓS” 
O óleo sobre tela da 

“Família Sagrada” expos-
ta na sala de jantar da 
casa dos amigos Carlos 
Maria e Déa D’Alessan-
dro Monteiro Gomes me 
impactou desde que o vi 
pela primeira vez: pela 
luz divina que dele emana 
(mistério que só o artis-
ta que o criou sabe dizer) 
e, em especial, pelo poder 
da síntese histórica de que 
essa obra é dotada. 

Ao centro da tela, as 
fi guras principais: o me-
nino Jesus no colo de sua 
mãe e José, que acolhe 
Maria e seu fi lho em seu 
abraço. Os meninos pre-
sentes no lado direito da 
obra retratam nossa hu-
manidade embevecida 
pela presença do Cristo-
menino; à sua esquerda, 
o boi e o burro, criaturas 
que se curvam diante da 
humilde grandeza do fi lho 
do Altíssimo. Ao fundo, a 
noite estrelada e a estre-
la-guia iluminando nosso 
olhar para o que vai além 
da janela de nossos olhos 
e nos aponta o Iluminador 
do Cosmo, o Imensurável 
e Indizível Pai Celestial. 

Nos quatro pequenos 
quadros que emolduram 
a parte superior da tela, 
cenas marcantes da vida 
do menino Jesus: a anun-
ciação do Anjo à Maria, 
a visita de Maria à Isabel 
(“O Senhor fez em mim 
maravilhas, santo é o seu 
nome!”), o nascimento de 
Jesus e a apresentação 
de Jesus no Templo. As 

barras geométricas que 
defi nem seu contorno dis-
põem ainda dois anjos de 
asas macias e a exata be-
leza que a obra natalícia 
busca retratar. 

A indescritível beleza 
do Menino me recorda a 
sua oração, em aramai-
co, gravada numa pedra 
de mármore na Igreja do 
Pai Nosso, no Monte das 
Oliveiras, em Jerusalém, 
e na qual está a poesia 
com que Jesus viveu o 
amor divino e o repartiu 
entre todas as criaturas: 
ABVUM D’BASHMAÍA 
NETCADASH SHIMÓCH 
TETÉ MALCUTÁCH UMA 
NEHUÊ TCEUIANACH 
AICANA D’BASHIMÁIA 
AF B’ARHA HÔVLAN 
LÁCMA D’SUNCANAN 
IAOMÁNA UASHBOCAN 
HÁUBEIN UAHTEHÍN 
AICÁNA DÁF QUINAM 
SHBUOCÁN L’HAIABÉIN 
UÉLA TAHLAN L’NESI-
ÚNA ÉLA PATSSAN MIN 
BIXA METÚL DILÁHIE 
MALCUTÁ UAHÁILA UA-
TESHBÚCTA LÁHLÁM. 
ALMÍN. 

“Pai Mãe, respiração 
de vida, fonte do som, 
ação sem palavras, Cria-
dor do Cosmo! 

Faça sua luz brilhar 
dentro de nós, entre nós e 
fora de nós, para que pos-
samos torna-la útil. 

Ajude-nos a seguir o 
nosso caminho, respiran-
do apenas o sentimento 
que emana do Senhor. 
Nosso eu, no mesmo pas-
so, possa estar com o Seu, 

para que caminhemos 
como reis e rainhas com 
todas as outras criaturas. 

Que o Seu e o nosso de-
sejo sejam um só, em toda 
a luz, assim como em to-
das as formas, em toda 
existência individual, as-
sim como em todas as co-
munidades. 

Faça-nos sentir a alma 
da terra dentro de nós, 
pois assim sentiremos a 
sabedoria que existe em 
tudo. 

Não permita que a su-
perfi cialidade e a aparên-
cia das coisas do mundo 
nos iludam, e nos liberte 
de tudo aquilo que impe-

de nosso crescimento. 
Não nos deixe ser to-

mados pelo esquecimento de 
que o Senhor é o poder e a gló-
ria do mundo, a canção que se 
renova de tempos em tempos 
e a que tudo embeleza. 

Possa o Seu amor ser o 
colo onde cresçam nossas 
ações. Amém.” 

É Natal! Que esta po-
esia mística de Jesus nos 
conecte com o que há de 
mais divino no mundo: 
“a Sua luz brilhar dentro 
de nós, entre nós e fora de 
nós”, como brilha em cada 
fragmento dessa obra de 
arte de autoria de Wagner 
Paiva.

Divulgação

Reprodução/internet
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"Família Sagrada”, óleo sobre tela de autoria do 
artista Wagner Paiva

Mr Moo’: Boutique de carnes 
comemora aniversário, com mais uma 
edição do “Maior Churrasco do Brasil” 

O “Mr. Moo” está 
completando quatro 
anos de existência. O 
sonho dos amigos Feli-
pe Thai e Bruno Alva-
renga, dois jovens em-
presários apaixonados 
por uma boa gastrono-
mia, decidem inaugu-
rar um novo conceito 
nesse ramo. Assim, em 
dezembro de 2014, nas-
ce o “Mr. Moo”, uma 
boutique de carnes no-
bres, localizada em São 
José dos Campos

“Em nosso caminho, 
encontramos amigos 
que partilham desse 
sabor, parceiros que 
realmente temperam a 
vida com sua boa com-
panhia, boas ideias e 
isso é de fato uma das 
maravilhas da vida: o 
poder de se relacionar”, 
comenta o empresário 
Felipe Thai.

Para comemorar a 
altura, os empresários 
realizarão no dia 22 de 
dezembro – dia do ani-
versário da boutique 
– o “Maior Churrasco 
do Brasil”, na Chácara 
Morada do Sol, Urba-
nova em são José dos 
Campos. Os ingressos 
já estão no quarto lote. 
“Essa será uma edição 

Honra ao mérito!   
A luta contra o mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, da chikungunya, do zika vírus 
e da febre amarela deve ser constante em todos os 
municípios brasileiros e Pindamonhangaba tem feito 
sua parte.

Para isso, a cidade conta com a ajuda especial dos 
“Combatentes Mirins” – alunos da Rede Municipal 
de Ensino preparados para localizar e exterminar 
criadouros do mosquito.

Os primeiros “Combatentes Mirins” são estudantes 
da Escola Municipal Isabel Nogueira, no bairro 
Crispim, onde foi implantado o projeto-piloto. A 
intenção da prefeitura, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, é estender a formação a todas as 
escolas da Rede.

Visando valorizar ainda mais o papel desses 
agentes especiais, foram entregues 50 medalhas de 
‘Honra ao Mérito’ aos alunos combatentes do 3º ano 
dessa escola. O reconhecimento é simbólico, já que 
um papel tão importante não pode ser mensurado; 
mas representa o sucesso e a conquista da consciência 
ambiental das crianças –, que são mola propulsora 
na conscientização dos adultos na luta diária contra o 
mosquito. 

Quando uma iniciativa conta com aliados tão 
motivadores e multiplicadores, ultrapassando 
os muros da escola, com certeza, o projeto teve e 
continuará tendo êxito!

dedicada aos amigos, 
parceiros para come-
morar o aniversário 
do nosso querido Mr. 
Moo”, comenta o em-
presário.

Os idealizadores do 
“Mr. Moo” explicam 
que o segredo do suces-
so é oferecer produtos 
de qualidade aliados a 
variedade, ao ambien-
te agradável e ao bom 
atendimento, somado 
ao sabor da melhor 
carne, de temperos 
nobres, da disponibi-
lidade dos melhores 
vinhos, cervejas e es-
pumantes, e com um 

atendimento persona-
lizado. Além disso, a 
empresa também tra-
balha com pequenos e 
grandes eventos, dis-
ponibilizando tecno-
logia gourmet e uma 
equipe qualificada e 
preparada para aten-
der a seus clientes. 

Com todo esse con-
ceito pronto, surgiu o 
‘Mr. Moo Churrasco” – 
um  dos maiores even-
tos gastronômicos do 
País. Em sua sexta edi-
ção reuniu mais de seis 
mil apaixonados pela 
boa gastronomia, em 
São José dos Campos 

e contou com a pre-
sença da dupla “Fer-
nando & Sorocaba”. 
Com repercussão na-
cional, o evento já 
foi realizado no ho-
tel Transamérica em 
São Paulo para mais 
de duas mil pessoas.

Anotem na agenda: 
22 de dezembro, a par-
tir das 13 horas, é dia 
de comemorar os qua-
tro anos do “Mr. Moo” 
no maior “Churrasco 
do Brasil”!

Vendas dos convites 
no ‘Mr.Moo Boutique de 
carnes’ e no site: www.
semhora.com.br.
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Reforma no Pronto-Socorro 
inclui facilidade de acesso 
ao atendimento

"Combatentes Mirins" ganham 
medalhas de Honra ao Mérito

A reforma do Pronto-
Socorro continua sendo 
realizada, atualmente se 
encontra na fase de fina-
lização das obras do tér-
reo, que passará a atender 
a população com espaço 
ampliado e melhor como-
didade.

Nesta semana, as pal-
meiras “arecas” que com-
punham o jardim em 
frente ao Pronto-Socor-
ro, foram transplantadas 
para o Parque da Cidade, 
e estão sendo replantadas 
próximo ao portal de en-
trada.

No local onde elas es-
tavam, serão instaladas 
vagas para deficientes fí-
sicos e idosos, facilitando 
o trânsito e o acesso ao 
Pronto-Socorro e, assim, 
mostrando mais uma ini-
ciativa de humanização no 
atendimento à população, 
que será a tônica do novo 
Pronto-Socorro.

“Essa é uma pequena 
ação, mas que tem um 
impacto muito grande na 
melhoria do atendimento 
à população que procura 
o Pronto-Socorro”, des-
tacou o prefeito Isael Do-
mingues. “Instalaremos 
vagas para pessoas que 
têm necessidade de fazer 
uma parada rápida no 
Pronto-Socorro e, assim, 
vamos criar oportunida-
des para que as pessoas 
possam transitar me-
lhor pela rua Major José 
dos Santos Moreira, e ter 
acesso ao local”, explicou 
o prefeito.

Aproximadamente 15 
mil pessoas utilizam o PS 
mensalmente, desta ma-
neira, a reforma ampliará 
os serviços, adequar e or-
ganizar para um atendi-
mento humanizado, com 
segurança e respeito à po-
pulação.

Mais conforto e 
melhor atendimento

A primeira fase da obra 
foi realizada no andar su-
perior do prédio e a tercei-
ra e última etapa da refor-
ma será na parte de trás 
do prédio, com prazo para 
conclusão ainda no pri-
meiro trimestre de 2019.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Planejamento, a reforma 
engloba melhor alocação 
das salas, banheiros com 
acessibilidade, implanta-
ção de elevadores e nova 
pintura. Durante o an-
damento da obra, o fun-
cionamento do Pronto-
Socorro continua sendo 
realizado, sem prejuízos, 
apenas com adequações. 
A reforma trará mais con-
forto ao atendimento dos 
pacientes, pois as salas es-
tarão mais arejadas e com 
mais privacidade, e as alas 
Iinfantil e   Emergência 
serão totalmente separa-
das da observação, pro-
porcionando, sobretudo, 
a humanização no serviço 
da saúde.

idadeC

Pindamonhangaba 
continua firme na luta 
contra o mosquito Ae-
des aegypti, transmis-
sor da dengue, chikun-
gunya, zika vírus e febre 
amarela. Para isso, con-
ta com a valiosa ajuda 
dos Combatentes Mirins 
– alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, pre-
parados para localizar e 
exterminar criadouros 
do mosquito.

Os primeiros Com-
batentes Mirins são es-
tudantes da Escola Mu-
nicipal Isabel Nogueira, 
no Crispim, onde foi 
implantado o projeto-
piloto. A intenção da 
prefeitura, por meio da 
Vigilância Epidemioló-
gica, é estender a forma-
ção a todas as escolas da 
Rede.

Para valorizar ainda 
mais o papel dos Com-
batentes Mirins e, encer-
rando o ciclo 2018, na 
última terça-feira (11), 

foram entregues 50 me-
dalhas de Honra ao Méri-
to aos alunos combatentes 
do 3º ano, sob a tutela das 
professoras Fabiane Apa-
recida e Luciana Bondioli.

A medalha simboliza 
o sucesso e a conquista 
da consciência ambiental 
das crianças que, por sua 
vez, são as motivadoras 

de conscientização aos 
adultos contra o mosqui-
to Aedes aegypti. “O ter-
mômetro para sabermos 
se a campanha obteve 
êxito, é quando o projeto 
extrapola os muros da es-
cola e é exercido também 
nas casas dos estudan-
tes, como ocorreu neste 
caso”, explicou a profes-

sora Fabiane.
“Ações como estas são 

fundamentais, visto que 
auxiliam na queda signifi-
cativa de casos registrados 
positivos de dengue na ci-
dade”, observou o diretor 
do Departamento de Pro-
teção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, responsável pela 
Vigilância Epidemioló-

gica, Rafael Lamana. Ele 
destaca a queda de casos 
de dengue de 979 (2014) 
para 36 (2018).

“No ano de 2019, pre-
tendemos manter a par-
ceria com a Secretaria 
de Educação no intuito 
de formação de novas 
combatentes”, garantiu 
Lamana. 

Prefeitura realiza formatura de 1.800 
alunos da Rede Municipal de Ensino
Evento será realizado na praça do Quartel, com show gratuito do Balão Mágico

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, realiza, nesta sex-
ta-feira (14), às 16 horas, a 
formatura de 1.800 alunos 
dos quintos anos da Rede 
Municipal de Ensino.

A cerimônia contará 
com um show super espe-
cial com o Balão Mágico, 
com a presença de Simony, 
Tob e Mike cantando os 
maiores sucessos do gru-
po, como “Superfantásti-
co”, abrilhantando ainda 
mais o evento. O grupo 
subirá ao palco às 17 horas.

O evento será realizado 
na tenda montada na Pra-
ça do Quartel e terá uma 
área destinada exclusiva 
para alunos e familiares. O 
público poderá acompanhar 
o show nas laterais do local.

Alunos formandos, seus 
familiares, professores e ges-
tores participarão da cerimô-
nia de formatura que conta-
rá, ainda com a presença de 
autoridades do município.

A formatura marca a 
despedida das crianças da 
Rede Municipal de Ensi-
no, que atende o ensino 
Infantil e Fundamental.

“Dada a importância 
do encerramento de um 
ciclo muito especial para o 
desenvolvimento de nossas 
crianças, nos alegra muito a 
proposta feita pelo prefeito 
de realizarmos pela primei-
ra vez uma formatura como 
essa, capaz de reconhecer 
o mérito de nossas crian-
ças, homenageá-las com 
uma cerimônia própria e 
celebrar uma conquista, 
construindo uma potencial 
tradição em nossa cidade”, 
avaliou o secretário de Edu-
cação e Cultura, professor 
Júlio Valle. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Prefeitura prepara 
UPA de Moreira César 
para inauguração

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está nos 
preparativos finais para 
a inauguração da UPA de 
Moreira César ainda neste 
mês. Desta forma, a partir 
desta quinta-feira (13), o 
Pronto Atendimento de 
Moreira César trabalhará 
com algumas limitações, 
pois após a inauguração, 
os atendimentos de ur-
gência e emergência serão 
todos realizados apenas 
na UPA.  

Durante esta transi-
ção, nesta semana, serão 
realizadas a retirada dos 
equipamentos de raio-X 

e gerador central do PA 
de Moreira César e insta-
lação na UPA, para a liga-
ção da rede de oxigênio e 
testes de todos os equipa-
mentos.

O Samu de Pindamo-
nhangaba e de Moreira 
César já foi oficiado com a 
solicitação de retaguarda 
e reforço para os atendi-
mentos dos casos graves 
e acidentes, que deverão 
ser encaminhados, duran-
te esses dias, diretamen-
te para o Pronto-Socorro 
Municipal, até a inaugu-
ração da UPA de Moreira 
César.  

Divulgação

Iniciativa é reconhecida pelo excelente trabalho desenvolvido
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

C O N V O C A Ç Ã O 

 

Maria Cristina Pereira da Luz, Presidente do CMDCA de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, CONVOCApara o 

comparecimento urgente, junto ao Setor de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal, à Rua Deputado Claro Cesar, 30, Centro, na data de 

12/12/2018, o senhor RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA, 2º 

suplente no processo de escolha do Conselho Tutelar de 

Pindamonhangaba, munido dos documentos pessoais, RG e CPF e 

comprovante de residência, para ocupação definitiva, como Conselheiro 

Tutelar titular em substituição ao Conselheiro Tutelar José Eduardo dos 

Santos, em virtudede seu pedido de exoneração ao cargo. Ressalta-se que 

o não comparecimento ou o silêncio será considerado como falta de 

interesse no preenchimento da vaga e consequente autorização para a 

chamada do próximo classificado na sequência de suplentes. 

 

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2018. 
 

Maria Cristina Pereira da Luz 

Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
   
                     Secretaria de Administração 

 
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

  

 
 

Av Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba - SP 
CEP 12.420-010   Tel.: (0xx12) 3644-5600 

 
 
  

 

NOTIFICAÇÃO  Nº 2627/18        182-tb1/2-tbf       
 
Nome:   ROQUE DOS SANTOSOLIVEIRA    

Endereço:  O MESMO DO TERRENO      Nº:    

Bairro:  MOMBAÇA  CEP:   12425-370     Cidade:  PINDABA   SP 

 

  NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário) para, no prazo de 07 (sete) dias, a 

contar da data de ciência desta, disposto no artigo 32 da lei 1411 /74 do Código Posturas 

providenciar  a    limpeza do imóvel ,   localizado na     RUA EMICO OGATA , S/NR., 

Quadra 16 Lote P-17  Bairro MOMBAÇA  PINDABA -  12425-370,   neste Município de 

Pindamonhangaba,  inscrito   no cadastro de  imóveis sob  a  sigla  110910024000, 

devendo ser retirados do local quaisquer detritos provenientes da limpeza .  

(mato, entulho e/ou lixo).  Aplicar mata mato não é limpeza terreno.  

  O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação da 

mesma em multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente no 

País, em conformidade com o artigo 39, da Lei Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 

1974. A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel, caso o proprietário/ responsável pelo 

mesmo não proceda à limpeza. Contudo além da multa descrita acima, também será 

cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme previsto no artigo 1° da lei 

municipal n° 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela lei n°. 5.379, de 26 de abril 

de 2012.  

  Pindamonhangaba, 08 de Dezembro  de  2018 

    _______________________________   

 

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

 

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

                                                              CEL: 12-

 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da 

Dia: 15 de dezembro de 2018
Horário: 14:00 hs – Segunda chamada 14:30 hs
Local: Sede do CMPDCNP 
Endereço: Travessa Rui Barbosa, 37 

Pauta: 

1ª  Leitura e aprovação de Ata;

2ª Encerramento das atividades de 

3ªProposta de alterações estatutárias.

Obs: As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento interno.

 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 
COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

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

-98134-1737 

CONVOCAÇÃO – 7ª Reunião Ordinária - Gestão 2018

s os Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba.

de 2018 
Segunda chamada 14:30 hs 

 
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro 

Leitura e aprovação de Ata; 

Encerramento das atividades de 2018; 

Proposta de alterações estatutárias. 

As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento interno.

Benedito Sérgio Irineu 
Presidente do CMDPCNP 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO  
COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA 

comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Gestão 2018-2020 

s os Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes do Conselho Municipal de 
Comunidade Negra de Pindamonhangaba. 

As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento interno. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 149/18 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. RAPHAEL MUASSAB, 
proprietário do imóvel situado a RUA ELZO SOARES NOGUEIRA, Bairro CAMPO 
ALEGRE, inscrito no município sob a sigla: SE21.05.07.004.000, QUADRA, LOTE, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.127, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e em 
cumprimento ao Acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2190348-
48.2017.8.26.0000, Resolve EXONERAR, a partir de 28 de dezembro de 2018, os senhores a 
seguir indicados dos respectivos cargos de provimento em comissão: 

I- INTERNOS:

- Tania Aparecida de Oliveira D’Avila 
Diretor de Contabilidade
 
- Lucilio Mendes Raposo 
Diretor de Controle Interno
 
- Antonio Carlos de M. Giudice 
Diretor de Esportes
 
- Regiane Ferreira de Carvalho Lucio 
Diretor de Licitações e Contratos Administrativos
 
- Luciana Ayuko Yui 
  Diretor de Planejamento
 
- Rafael Lamana 
  Diretor de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
 
- Vicente Correa da Silva 
  Diretor de Receita e Fiscalização Fazendária
 
- Thiago Vieira Carvalho 
  Diretor de Recursos Humanos
 
- Germano Miguel de Assis 
  Diretor de Regularização Fundiária
 
- Andreia Padovani Junquetti 
  Diretor de Serviços Municipais
 
- Luciana Viana 
  Diretor de Trânsito

- Luciana de Oliveira Ferreira 
  Diretor Pedagógico 

II- EXTERNOS

-  Renata Oliveira Antonio Costa
Coordenador de Assistência Social de Moreira César

-  Edmilson Miguel Geia
  Coordenador de Esportes, Lazer e Recreação de Moreira Cesar

-  José Ricardo Jeronimo Flores
Coordenador de Eventos

-  Alexandre Silva da Silva
Coordenador de Gabinete

-  Cintia Ramos de Gois Rouve
Coordenador de Gabinete

-  David Angelo Nerosi
Coordenador de Gabinete

-  Douglas da Silva Santos
Coordenador de Gabinete

-  Fernando Prado Rezende
Coordenador de Gabinete

-  José Francisco de Azevedo Souza Caramez
Coordenador de Gabinete

-  Olimpio Roberto Thomaz
Coordenador de Gabinete

-  Rodrigo de Souza Godoi
Coordenador de Gabinete

-  Maria Aurea Marques
Coordenador de Gabinete

-  Andre Luiz Nunes
Coordenador de Gabinete

-  Luis Alexandre Leite Souza
Coordenador de Gabinete

-  Luiz Claudio de Oliveira
Coordenador de Gabinete
-  Marcela Ferraz Rufato
Coordenador de Gabinete

-  Regina Celia Daniel dos Santos
Coordenador de Saúde de Moreira César

-  José Fernandes de Oliveira Barbosa
Coordenador Regional

-  Eleandro Henrique de Souza
Coordenador Regional

-  Rosemeire de Oliveira Nascimento
Diretor Administrativo da Educação e Cultura

-  Lucelia Rodrigues Soares
Diretor Administrativo da Saúde e Assistência Social

-  José Vidal de Souza Franca Filho
Diretor de Ações de Segurança

-  João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

-  Paulo Ricardo Nicolas Imparato
Diretor de Agricultura

-  Mariana Prado Freire
Diretor de Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal

-  Ana Paula de Almeida Miranda
Diretor de Assistência Social

-  Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli
Diretor de Comunicação

-  Alcemir Jose Ribeiro Palma
Diretor de Cultura

-  Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Diretor de Finanças e Orçamento

-  Thais Batista do Carmo
Diretor de Gestão Institucional

-  Alvaro Staut Neto
Diretor de Habitação

-  José Mauricio Sales de Abreu
Diretor de Infraestrutura
-  João Roberto de Castro Correa
Diretor de Lazer e Recreação

-  Frederico Lucio de Almeida Gama
Diretor de Meio Ambiente

-  Caio Malheiros Coutinho
Diretor de Tecnologia da Informação

-  Ana Lucia Gomes Araujo
Diretor de Turismo e  Patrimônio Histórico

-  José Antonio Ferreira Filho
Diretor Distrital de Obras e Serviços Municipais

-  Paulo Romeiro Ramos Mello
Ouvidor Geral

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28 de 
dezembro de 2018.
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.114, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:
Art. 1º Constituir o Núcleo Gestor, com caráter técnico e estratégico para acompanhar a elaboração 
da revisão do Plano Diretor e nomear os senhores a seguir indicados para compô-lo:

I -  Secretaria de Desenvolvimento Econômico
     -  Titular: Marcelo Ribeiro Martuscelli 
 - Suplente: Daniela Cristina do Rosário Marcondes

II- Secretaria de Gestão e Articulação Pública
     -  Titular: Ricardo Alberto Pereira Piorino
 - Suplente: Thaís Batista do Carmo

III- Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária
     -  Titular: Frederico Lúcio de Almeida Gama
 - Suplente: Germano Miguel de Assis

IV- Secretaria de Serviços Públicos
 -  Titular: Josué Bondioli Júnior
 - Suplente: Andreia Padovani Junquetti

V- Secretaria de Negócios Jurídicos
 -  Titular: Anderson Plínio da Silva Alves
 - Suplente: Carlos Daniel Zenha de Toledo

VI- Secretaria de Infraestrutura e Planejamento
 -  Titular: Marcela Franco Moreira Dias
 - Suplente: Luciana Ayuko Yui

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 20 de novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.123, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
RETIFICAR a Portaria Geral nº 5.044, de 11 de julho de 2018, onde se lê: “Resolve EXONERAR”, 
leia-se “Resolve CESSAR, a pedido”. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de novembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.626, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015,  Resolve NOMEAR as servidoras: 
Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Maria Helena Barreto Luiz e Tatiana Lenhatti dos 
Santos (membros), para comporem a comissão para dar continuidade ao Processo Administrativo 
Disciplinar nº 10/2016, instaurado pela Portaria Interna nº 9.855, de 10 de maio de 2018, conforme 
relatado no Processo Interno nº 28756/2015, Processo Interno nº 3211/2016 e 33798/2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 30 de novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.625, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 
24 de fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: Thaiane Tercilia dos Santos 
Vieira de Carvalho (presidente) e Ana Lopes Morotte e Daniela Fernanda Braz 
Ferreira (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora Andreia Luiza de Souza 
Lazarim, matrícula 839800, agente de trânsito, lotada no Departamento de Trânsito/
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para apurar retirada de vale-transporte da 
linha Pindamonhangaba-Guaratinguetá e da linha urbana de Guaratinguetá, conforme 
consta nos autos da Sindicância nº 010/2018, Processo Interno nº 30286/2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em  30 de 
novembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.624, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017, pelo período de 06 (seis) 
meses a contar de 26 de novembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
novembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Pinda agora conta com uma loja da rede Baunilha Sorvetes, com serviço de delivery
P i n d a m o n h a n g a b a 

ganhou, no dia 7 de de-
zembro, uma nova sorve-
teria: a Baunilha Sorve-
tes. Essa é a terceira loja 
da rede de sorveterias na 
região e apresenta inova-
ções aos clientes, como o 
serviço de delivery.

A festa de inaugura-
ção da unidade da Bau-
nilha Sorvetes teve mui-
ta diversão e degustação 
de sorvetes para o en-
volvimento dos clientes, 
a comemoração contou 
com a presença de in-

fluenciadores da região 
e também um DJ para 
comandar a festa. 

A sorveteria apre-
senta diversas opções 
de sobremesas, como 
os shakes, milk shakes, 
sundaes, sorvetes, açaí 
no copo, além dos mui-
tos sabores diferentes.

A grande inovação da 
Baunilha Sorvetes é o 
serviço de delivery, que 
permite que a pessoa 
peça sua opção de onde 
estiver, seja em casa 
ou no trabalho. A pro-

prietária da Baunilha 
Sorvetes, Janaína An-
nunciato, comemora os 
bons resultados da inau-
guração. “O evento foi 
um grande sucesso, su-
perando nossas expec-
tativas. A interação do 
público também foi óti-
ma, recebemos muitos 
elogios e é perceptível a 
boa aceitação da marca”.

A nova unidade da 
loja já está em funciona-
mento no Shopping Pá-
tio Pinda e fica localiza-
da próximo ao cinema.

Divulgação
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“Clássicos no Museu” retorna 
com repertório dos Beatles

 

Os atletas do Projeto Social Raya-
ne, desenvolvido no bairro Maricá, fo-
ram campeões no Pan-americano de 
Jiu-Jitsu, realizado no domingo (9), no 
Ibirapuera, em São Paulo. O Departa-
mento de Assistência Social parabeniza 
o projeto por mais esta vitória.

“Temos muito orgulho do ‘Projeto 
Social Rayane’. Junto com o prefeito 
Isael fomos conhecer o trabalho desen-
volvido e entendemos toda a sua impor-
tância para a comunidade. Parabéns a 

Os ‘Clássicos no Museu’ 
estão de volta! Desta vez, o 
tema do repertório é Beatles 
e a apresentação será no dia 
21 de dezembro, às 20 horas, 
mas os ingressos já podem 
ser trocados antecipada-
mente.

A entrada é gratuita, mas 
pede-se a doação de 1 caixa 
de leite ou 1 kg de leite em pó, 
que deve ser entregue na sede 
do Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. Os ingressos são 
limitados e as doações serão 
encaminhadas ao Fundo 
Social de Solidariedade, para 
ajudar as famílias carentes 
do município.

O concerto terá o músico 
Carlos Barbosa no violino, 
Danilo Kassler no piano e 
Murillo Gonçalves no violon-
celo.

“Essa é uma grande opor-
tunidade de apreciar boa mú-
sica, no ambiente do Museu 
Histórico e Pedagógico Dona 
Leopoldina, e ainda ajudar a 
quem mais precisa”, destacou 
o coordenador do Museu, José 
Caramez, convidando a todos 
a participarem.

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2018

A entrada para o 
evento é gratuita mas 
aceita-se a doação de 

um litro de leite

Divulgação

Atletas do projeto “Rayane” são 
campeões do Pan-americano de Jiu-jitsu

todos os atletas e envolvidos”, parabe-
nizou a diretora do Departamento de 
Assistência Social da Prefeitura, Ana 
Paula Miranda. “O Departamento de 
Assistência Social, na medida do pos-
sível, tem dado um olhar especial para 
este projeto tão importante”, afi rmou.

O Projeto Social Rayane é destinado 
a crianças e a adolescentes, com o intui-
to de tirá-las das ruas e incentivar cada 
vez mais a prática do esporte, conheci-
mento e cultura, tendo como principais 

modalidades o jiu-jitsu, taekwondo, 
muay thai e danças urbanas (hip hop). 
Foi criado em 2005 na garagem da resi-
dência do professor Júlio Fonseca e co-
meçou como Equipe Fonseca com ape-
nas cinco alunos frequentes nas aulas 
de taekwondo. Em 2012, foi acrescen-
tada a modalidade de jiu-jitsu, com o 
apoio das equipes de Luiz Dagmar - Ca-
reca JJ (São José dos Campos), Pulga 
JJ e Marcos Monteiro - JD (Pindamo-
nhangaba). Em 2014, foi feito o convite 

à tesoureira e responsável pelo Centro 
Comunitário do bairro Maricá, Regina 
Barbosa, para oferecer as aulas de jiu-
jitsu e taekwondo no centro comuni-
tário, com o objetivo de resgatar cada 
vez mais crianças das ruas e ampliar a 
quantidade de alunos na equipe. Assim, 
o projeto começou a crescer e a partici-
par de campeonatos de jiu-jitsu no Vale 
do Paraíba. No começo, o projeto tinha 
apenas alguns tatames para realizar os 
treinos, mas graças ao Sensei Ronaldo 
Vieira (equipe Careca JJ) que empres-
tou algumas de suas placas, o projeto 
teve continuidade.

Homenagem

Em 2015, acontece uma grande tra-
gédia com uma de suas alunas: Rayane 
Helena Souza Andrade de Oliveira, de 
apenas 8 anos de idade, e fi lha de Gei-
son Andrade de Oliveira (vice-presi-
dente do projeto) e de Elisabete Souza 
(secretária) – voltava da escola em sua 
bicicleta – quando sofreu um acidente 
fatal, que abalou os familiares e os mo-
radores da região. Rayane já havia par-
ticipado do seu primeiro campeonato, 
conquistando a medalha de ouro. Após 
o acidente, foi decidido junto à família e 
à diretoria, que seria solidifi cado o pro-
jeto e foi feita a homenagem, colocando 
o nome de Projeto Social “Rayane”.Projeto, voltado para crianças e adolescentes, incentiva esporte, conhecimento e cultura

“Feira de Artesanato Arte Encanto” terá programação de shows
A “Feira de Artesanato Arte 

Encanto”, que será realizada 
pela parceria entre o Fundo So-
cial de Solidariedade e a Prefei-
tura, nos dias 13 e de 15 a 22 de 
novembro, na praça do Quartel, 
conta com uma programação 
especial de shows, sempre às 
20h30, para animar o público 
presente.

A abertura foi feita dia 12, 
com a dupla Duo Galax. Nesta 
quinta-feira (13), o show será 
com a Banda WK Som; dia 15, 
com a dupla Elaine Moreira e 
Mateus Nogueira; dia 16, com a 
dupla André e Andresa.

Os shows retornam no dia 
20, com o Lia de Oliveira Trio. 

Dia 21, com a dupla Rolando 
e Alvin; e dia 22, com a Banda 
Arizona.

A “Feira de Artesanato Arte 
Encanto” conta com a partici-
pação dos artesãos de Pinda-
monhangaba e estará aberta a 
partir das 17 horas, com entrada 
gratuita. A iniciativa tem apoio 
da Prefeitura, por meio da Coor-
denadoria de Eventos e Depar-
tamento de Cultura, que fez a 
programação de shows.

Esta é uma boa oportunida-
de para a população conhecer o 
artesanato produzido em Pinda-
monhangaba e também de gera-
ção de renda para os artesãos da 
cidade. “Feira de Artesanato Arte Encanto” seguirá até o dia 22, na Praça do Quartel

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se na 

Folha do Norte em 1902

Em 1901, quando a 
Câmara Municipal 

ocupava somente a parte 
superior do palacete Tira-
dentes - no térreo funcio-
nava a cadeia pública - os 
vereadores se reuniram e, 
com a intenção de aumen-
tar o número de eleitores 
de Pindamonhangaba, di-
vidiram o território muni-
cipal em quatro seções de 
alistamento eleitoral. 

Na edição de 21/4/1901 
do jornal Tribuna do Nor-
te encontramos a publi-
cação referente a esta 
iniciativa, na qual o presi-
dente da Câmara, o coro-
nel Joaquim Marcondes 
Homem de Mello, divul-
gava os cidadãos que se-
riam os membros efetivos 
e suplentes das comissões 
encarregadas do alista-
mento, assim como os lo-
cais onde funcionariam as 
seções de trabalho. 

Os eleitos para tal fi na-
lidade estavam convidados 
a se reunir naquele dia (21 
de abril), às 10 horas, para 
dar início aos trabalhos 
que “deveriam ser executa-
dos em dias sucessivos du-
rante o prazo de 30 dias”. 

A 1ª seção funcionaria 
na sala  secreta do prédio 
da Câmara (ignoramos 
que sala seria essa); a 2ª 
seção funcionaria na Mesa 
dos Trabalhos da Câma-
ra; a 3ª seria instalada na 
Sala de Trabalhos da Câ-
mara, “entrando, ao lado 
direito”, conforme era 
explicado na publicação; 
a 4ª  ocuparia “a mesma 
sala, em frente à entrada”. 

CONVITE PARA O 
ALISTAMENTO 

Na mesma edição da 
TN, o coronel José Fran-
cisco Homem de Mello, 
que além de presidir a Câ-
mara exercia as funções de 
1º Juiz de Paz do Distrito 

O processo eleitoral na Pinda 
do limiar do pós-império

de Pindamonhangaba, na 
forma da lei, convidava, 
mediante publicação de 
edital, os cidadãos para o 
alistamento eleitoral. 

Para se qualifi car como 
eleitor, o candidato de-
veria apresentar um re-
querimento no qual teria 
que declarar: o município 
(Pinda) como Distrito de 
Paz onde residia e o tempo 
de residência, especifi can-
do também o quarteirão 
(o município era dividido 
em 35 quarteirões); o en-
dereço de seu domicílio; 
idade, estado civil, fi liação 
e profi ssão; além de reco-

nhecer fi rma por tabelião 
e apresentar certidão de 
idade (ou prova que a su-
prisse) e de residência. 

O brasileiro naturaliza-
do que se interessasse em 
ser eleitor deveria apresen-
tar a respectiva carta ou 
documento que provasse o 
exercício de cargo ou função 
pública. A prova de idade 
seria feita mediante apre-
sentação da certidão com-
petente ou justifi cação que 
a suprisse ou ainda com do-
cumento que comprovasse 
o exercício de cargo ou fun-
ção pública, para as quais a 
lei exigia a maioridade. Já a 
prova de domicílio seria fei-
ta com “atestado jurado ou 
do delegado ou subdelegado 
de polícia em exercício, afi r-
mando que o cidadão resi-
dia naquele distrito há pelo 
menos seis meses”.

 REPÚBLICA VELHA 
OU 1ª REPÚBLICA 
Este fato ocorrido em 

Pindamonhangaba se 
deu no período em que 
o Brasil vivia a 1ª Repú-
blica, que passaria a ser 
denominada República 
Velha (de 1889 até a Re-
volução de 1930). Da-
queles tempos para cá o 
processo eleitoral sofreu 
alterações, revelando 
profundas mudanças na 
sua concepção. Da obra 
Legislativo Paulista - Par-
lamentares 1835-1999, 
coordenada por Auro Au-
gusto Caliman, 2ª edição, 
São Paulo - Imprensa 
Ofi cial, 1999, citamos al-
guns dos  procedimentos 
eleitorais na Velha Repú-
blica: 

• A seção eleitoral de-
veria situar-se em prédio 

Aspecto interno do Palacete Tiradentes (Largo São José) quando ali funcionava a Câmara de Vereadores, transferida em 
2008 para o loteamento Real Ville

público designado pela 
Câmara. Na falta de pré-
dios públicos a eleição 
poderia ser feita em edi-
fícios particulares. Tal ex-
ceção permitia que a elei-
ção se realizasse na casa 
do chefe político local.

 • Os trabalhos eram 
presididos por mesas elei-
torais  compostas pelo juiz 
de Paz mais votado do dis-
trito como presidente, e por 
outros quatro membros ( o 
2º e o 3º juízes de Paz e os 
dois primeiros suplentes). 

• O voto não era obriga-
tório, mas a principal alte-
ração eleitoral introduzi-
da na legislação eleitoral 
republicana foi o fi m do  
chamado “censo pecuniá-
rio” (foi revogada toda a 
exigência de renda), defi -
niu-se que poderiam ser 
eleitores todos os cida-

       Tudo ilude na vida... tudo passa...
         Tudo nela é de breve duração;
               tanto foge o prazer como a desgraça,
                     porque a vida, afi nal, é uma ilusão.
 
                  Se o destino implacável nos ameaça,
                      se a desdita nos fere o coração,
          seja a nossa vontade uma couraça
              contra os golpes iníquos que nos dão.
  
        Disfarcemos a mágoa, disfarcemos,
               hão de vir outros dias, procuremos
          erigir de esperanças um altar.

      Essa fase  trevosa  de amargura,
  como um sonho de amor, como a ventura,
há de passar em breve... há de passar...

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

dãos brasileiros maiores 
de 21 anos e no gozo dos 
seus direitos civis e polí-
ticos. 

• Votavam somente os 
que soubessem ler e es-
crever. Excluia-se os men-
digos, os praças de pré, 
excetuados os alunos das 
escolas militares e ensino 
superior, e os religiosos de 
ordens monásticas, com-
panhias, congregações ou 
comunidades. 

• O local destinado ao 
processo eleitoral deveria 
possuir uma divisão, que 
não impedisse a fi scali-
zação, separando a mesa 
do espaço onde deveriam 
fi car os eleitores, os quais 
eram chamados a votar 
na ordem da relação do 
alistamento. No espaço 
destinado à mesa, somen-
te poderiam estar seus 
membros e o eleitor cha-
mado a votar. Este deve-
ria depositar seu voto em 
uma urna lacrada a ca-
deado e depois assinar o 
livro de comparecimento. 

• O eleitor apanhava 
as cédulas com os cabos 
eleitorais antes de entrar 
no recinto eleitoral. Ape-
sar de ser proibido, muitas 
vezes elas eram distribuí-
das por membros da mesa 
eleitoral. 

• O Estado de São 
Paulo era dividido em 10 
distritos eleitorais (isso 
começou em 1906) que 
tinham como sede os se-
guintes municípios: 1º, 
capital; 2º, Taubaté; 3º, 
Guaratinguetá; 4º Itu; 
5º, Botucatu; 6º, Campi-
nas; 7º, Mogi-Mirim; 8º, 
Limeira; 9º, São Carlos e 
10º, Ribeirão Preto.

Ora a vida

Lauro Silva, Tribuna do Norte, 11 de junho de 1927
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