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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

MOÇÃO 

Ementa: CUMPRIMENTOS E CONGRATULAÇÕES ao Artista Plástico, Ilustríssimo 

Senhor Heleno Alves Cabral Neto, pela brilhante exposição em comemoração ao aniversário 

da cidade de Pindamonhangaba, que completou 312 anos de emancipação politico —

administrativa. 
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Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA 
Ementa: CUMPRIMENTOS E CONGRATULAÇÕES AO ARTISTA 
PLÁSTICO, ILUSTRÍSSIMO SENHOR HELENO ALVES CABRAL 
NETO,PELA BRILHANTE EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PIN DAMONHANGAI3A, QUE 
COMPLETOU 312 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO - 
ADM IN ISTRATIVA. 
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APROVADA 

1 8 SET, 2018 

Vereador Cedas Moura Magráo 
Presidente 

• 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba parabeniza o congratulado Ilustríssimo Senhor 

Heleno Alves Cabral Neto, pela brilhante exposição de prédios históricos do município 

retratados com técnica de Pirogravura. 

Apresentamos à Mesa, consultado o Plenário, Moção de Cumprimentos e Congratulações ao 

Artista Plástico, Ilustríssimo Senhor Heleno Alves Cabral Neto, pela brilhante exposição em 

comemoração ao aniversário da cidade de Pindamonhangaba, que completou 312 anos de 

emancipação politico — administrativa. 

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 17 de setembro de 2018. 

Carlos .ára-Magrão 

Vereador 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br  



A exposição conta com' diversos pontos históricos na técnica dà pirCigrayura... ,  

Saguão da Prefeiturá recebe 
artes com técnica da Pirogra 
As imagens retratam diversos prédios históricos de Pindamonhanga 

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES 

No mês de julho, o 
Saguão da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
está recebendo uma ex-
posiçao do artista pias-

.° Heleno Alves; em 
comemoração ao ani-
versário da cidade,- que 
completa 312 anos de 
emancipação político 
-administrativa. 

Trata-se de imagens 
de prédios históricos 
como a Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, a 
Escola Dr. Alfredo Pujol, 
a Igreja São José, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, o Palacete io de 
Julho, o Museu Históri-
co e Pedagógico D.Pedro 

D.Leopoldina, a Ca-
btira Sant'Ana, a Igreja 
Santa Rita do 1VIassaim e 
o Brasão de Pinda. 

Todos os pontos são 
retratádos com a té'cni-
ca da Pirogravura, que 
originalmente em gre-
go significa "escrita de 
fogo". A técnica pode 
ter sido uma das pri- 

meiras manifestações ar-
tísticas humanas e foi se 
adaptando ao longo dos 
anos. Atualmente, os ar-
tistas utilizam uma cane-
ta com a ponta que varia 
de temperatura, podendo 
assim''criar efeitos de luz 
e sombra, dando realis-
mo às imagens piroga 
fadas. 

O artista Heleno Alves 
comenta que sua inspira- 

çáo foi ,o gosto por pré- , 
dias antigos e a história 
deles, e Finda é rica em 
arquiteturas históritaS; 
"O processo de criação 
foi através de fotos e, 
pesquisa. Acho inte-
ressante meu trabalho 
estar representando a 
aniversárío da cidade, 
já que cada prédio re-
monta conta a história 
da fundação da cidade", 

explica. E e tem 
ção de 'lêNiár.'.:6 projVid;'' 
para outras 'Cidades: da 
região,. preservando a 
Memória de cada muni-
cípio. 

Para prestigiar a ex-
posição basta apenas 
comparecer' ao saguão 
da Prefeitura, que` está'"  
aberto áo Paliai de 'se-
gunda à sexta-feira, dás 
8 às 17 horas. 
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