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Divulgação

Na quinta-feira (19), a prefeitura realizou uma reunião com representantes de diversas instituições de Pindamonhangaba

Ministério Público recomenda
fechamento de comércio,
isolamento social e multa
Pindamonhangaba está vivendo
prepara para a pandemia do coro- casos na região e a doença tem alto
uma situação de emergência, como navírus, que deve chegar nos próxi- potencial de contágio.
nunca antes havia visto. A cidade se mos dias, pois já foram con�irmados
PÁG. 7
PÁG.
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Prefeitura abre via pública para facilitar
acesso ao Hospital 10 de Julho
Divulgação

A Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Pindamonhangaba
iniciou, emergencialmente, nessa quintafeira (19), os trabalhos para abertura de
uma via pública localizada no bairro do
Socorro, atrás do Hospital 10 de julho.
O objetivo é facilitar o acesso de
forma mais rápida e dar melhor infraestrutura para a população do município,
em uma eventual situação mais crítica
quanto à pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que munícipes
poderão utilizar os leitos desta unidade
hospitalar.

SHOPPING
SUSPENDE AS
ATIVIDADES A PARTIR
DESTA SEXTA (20)
PÁG.
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Prefeitura anuncia
início da segunda fase
do recapeamento
do Pasin
PÁG.
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PARQUES E
OUTROS ESPAÇOS
PÚBLICOS SÃO
FECHADOS
PÁG.
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Secretaria de
Educação divulga
nota sobre escolas
municipais e Cmeis

PÁG.

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21º
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CHUVAS PERIÓDICAS
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Editorial

É preciso desacelerar e re�letir
“O dia em que a Terra parou!”
Diante de toda essa crise de saúde e, consequentemente,
�inanceira, e por que não dizer psicológica – já que afeta a paz de
milhares de pessoas ao redor do mundo, a sensação de: “o que a
gente faz agora?” tomou conta dos moradores da Terra.
É estranho pensar que, na história da humanidade, há registro
de diversas epidemias, surtos, doenças e desastres naturais
que chegaram a dizimar centenas e centenas de pessoas; mas
que nunca trouxe – ao que nos parece – tamanha comoção e
insegurança como esta...
Na era digital, em que a velocidade da informação é
instantânea e atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo,
sobretudo, nas redes sociais, é a própria rede social que ‘entra em
pane’ e não consegue acompanhar a velocidade de um vírus e suas
consequências.
As notícias são desencontradas. As diretrizes mudam quase que
diariamente. Especialistas tentam explicar. Pro�issionais indagam.
Pessoas questionam e o caos vai tomando conta das redes sociais e
das vidas.
E nesta situação em que a maior parte do mundo encontrase: atônita e ao mesmo tempo inquieta, com muito poucos
esperançosos, é di�ícil encontrar alguém, por mais tranquilo e
“zen” que seja, que não esteja incomodado com tudo isso e com a
pergunta mais feita: “Quando tudo isso vai acabar?”
Enquanto não há resposta, seguimos obedecendo as últimas
recomendações das autoridades de saúde, fazendo nossa parte e
repensando nossas atitudes. Re�lita. Desacelere. Viva!

Covid-19: Saúde,
segurança e ações
preventivas
Durante visita à Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba, na
tarde dessa quinta-feira
(19), o prefeito Isael Domingues gravou um vídeo
mostrando as condições
da unidade para receber
possíveis casos de pacientes com o coronavírus
(Covid-19).
“Quero mostrar para
vocês o que a Prefeitura,
associada à Santa Casa,
tem feito para garantir a
saúde e a segurança do
cidadão pindamonhangabense. É importante falar sobre essa ação
porque poucas cidades
têm a possibilidade de
ter um hospital para os
casos positivos de corona vírus”, disse.
Ele apresentou os espaços, ressaltou que as áreas
são arejadas, e frisou a importância de se priorizar
os atendimentos. “Neste

momento, as cirurgias
eletivas, aquelas que não
tem tanta emergência,
estão paralisadas. E, vale
lembrar que aqueles que
tiverem sintomas leves do
coronavírus serão atendidos pelas unidades básicas de saúde e poderão
�icar em casa seguindo a
quarentena e seguindo
sistematicamente”, reforçou.
A unidade hospitalar
possui onze leitos para
pacientes graves. Tudo
isso para receber e dar
uma melhor assistência
para estes pacientes. “Eu
quero também dizer que
esta não é uma ação isolada, varias ações estão
sendo tomadas todos os
dias. Estamos fazendo
nosso melhor e dando
nosso máximo para nossa
cidade estar protegida e
vencermos esse vírus”, �inalizou o prefeito.

Pindamonhangaba, 20 de março de 2020

Coronavírus e as fake news:
não crie pânico; se oriente
através de fontes o�iciais
Mais uma vez, a Prefeitura de
Pindamonhangaba reforça a importância das pessoas buscarem
informações por meio de fontes
con�iáveis e que, em hipótese alguma, propaguem notícias falsas.
Para evitar desencontro de informações, uma força-tarefa, envolvendo diversos pro�issionais
e áreas, tem trabalhado, diariamente para munir a imprensa e
consequentemente, a população
de informações o�iciais.
“Mais uma vez, eu peço aos
munícipes, não propaguem fake
news! Em momento de uma crise,
nunca vista antes como esta, notícias falsas geram pânico, trazem
dor e tristeza, e afetam principalmente a população mais vulnerá-
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Divulgação

Shopping Pátio Pinda suspende as
atividades a partir desta sexta-feira (20)
A medida é temporária e manterá os serviços
considerados essenciais
O Shopping Pátio Pinda anuncia que vai suspender as atividades a partir desta sexta-feira (20).
O empreendimento optou por
essa decisão em função do cenário
da saúde no País e segue em linha
com as recomendações do Governador do Estado de São Paulo.
Os serviços considerados essenciais que estarão disponíveis,
são eles:
Supermercado Shibata: de
segunda a sábado, das 8h às 22h,
e aos domingos, das 8h às 20h
Drogaria São Paulo: das 7h
às 23h
Unimed: de segunda a sexta,
das 7h às 17h
Lab. Oswaldo Cruz: de segunda a sábado, das 6h30 às 15h, aos

domingos e feriados, das 7h às 13h
Lojas Americanas: diariamente, das 12h às 20h
Shopping Pátio Pinda
Construído em uma área de
120 mil metros quadrados, o
Shopping Pátio Pinda é resultado
de um investimento de R$ 150
milhões e já se consolidou como
um espaço de compras, lazer e
convivência para moradores de
Pindamonhangaba e região. O
empreendimento gera cerca de
2.400 empregos diretos e indiretos e oferece uma infraestrutura
com mais de 115 lojas – seis âncoras e cinco megalojas –, quatro
salas de cinema do Grupo Cine,
sendo 2 salas 3D, uma diversi�icada praça de alimentação, su-

Construindo
Cidadania

permercado e ainda 1.300 vagas
de estacionamento. Inaugurado
em 21 de novembro de 2013, o
empreendimento é administrado
pela AD Shopping.
Sobre a AD Shopping
A AD Shopping, maior administradora independente de
shopping centers do País, está
presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto
por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto
em capitais quanto no interior.
São mais de 27 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping
centers. Saiba mais em www.
adshopping.com.br.
Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista,
radialista e consultor. Voluntário
como palhaço hospitalar há 17
anos, fundador da ONG Canto
Cidadão, consultor associado para o
voluntariado da GIA Consultores para
América Latina e sócio da empresa de
consultoria Comunidea.
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de serviço à imprensa; das notas
e de matérias informativas no
site o�icial da prefeitura, todos
os dias, o setor de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde dispara
boletins informativos com o status sobre o coronavírus e sobre a
dengue - que mantém as ações no
município.

Secretária Municipal
de Saúde, Valéria
dos Santos, durante
entrevista, reforça
ações da Prefeitura

EXPEDIENTE
Fundação Dr. João Romeiro

vel ou que tem menos acesso aos
meios de comunicação”, destacou
o prefeito Isael Domingues. “Por
isso, além de se proteger, obedecendo as recomendações, só
repasse informações verídicas e
importantes”.
Ele lembrou que, além de
todo o atendimento e prestação

Com meus
53 anos, é a primeira vez que vejo o
mundo desta forma, não
poderia me furtar e falar sobre o pânico mundial do Novo Coronavírus, mas espero não ter uma fala
alarmista e sim esperançoso ou
perto disso.
O voluntariado nunca foi tão
importante e invocado no mundo
todo, pois é sabido que o tratamento ou melhor a medida protetiva
para minorar a transmissão do Co-

ern
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O mundo em pânico
rona, é o isolamento social, e
ainda estamos em uma fase
que estamos sendo chamados para nos isolar voluntariamente, mas haverá de
chegar o momento que o isolamento será obrigatório.
O voluntariado está sendo
alijado da maioria das suas atividades, em função da necessidade de �icarmos isolados socialmente, mas o fato de se isolar
voluntariamente é um trabalho
voluntario fundamental para a
sobrevivência de nossa espécie.
O ministro da saúde brasileiro
solicitou aos conselhos federais,
que médico(a)s do quinto ano
da universidade, enfermeiro(a)
s e farmacêutico(a)s possam ser
voluntários em suas pro�issões
para o atendimento nos próximos meses, da comunidade.

O voluntariado tem um papel
importante nesse caso de pandemia, o de ser exemplo para
sua comunidade, exemplo de
isolamento social, de dicas para
as crianças de como se cuidar e
principalmente de ser exemplo
de etiqueta respiratória para que
dos males possamos ter o menor
grau deles.
Portanto voluntários uni-vos,
pois com certeza a bonança virá e
seremos mais uma vez importantes para a reconstrução do nosso
país, que já passou por outras
grandes crises e certamente passaremos por esta e sairemos mais
fortes e com mais sentimento de
sociedade aguçado.
Saúde e cuidado para todos
e o desejo de que em breve nos
lembraremos de tudo isso no
passado.

Pindamonhangaba, 20 de março de 2020
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cidade
Divulgação

Divulgação

O Parque da Cidade e o Bosque da Princesa são dois dos espaços públicos
que, pelo Decreto 5752/2020, estarão fechados por tempo indeterminado

Parques e outros espaços públicos são fechados
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que, de acordo com decisão do Gabinete Municipal de Prevenção e Monitoramento aos Efeitos do Coronavírus COVI-19
(Portaria Geral nº 5334, de 16 de março de

2020), em conformidade com as orientações do Decreto Municipal nº 5752/2020,
estão fechados ao público, por tempo indeterminado, os seguintes espaços públicos:
Parque da Cidade, Bosque da Princesa, Es-

Para evitar aglomeração,
medicamentos do componente
especializado serão entregues
por ordem alfabética
Para evitar aglomeração de
pessoas e risco de contágio, a
equipe da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde vai
entregar os medicamentos do

componente especializado aos
pacientes por ordem alfabética.
A entrega ocorrerá em quatro
dias, dividida em dois períodos,
conforme tabela.

ORDEM DE ENTREGA

Dia 25 (quarta-feira), das 7h30 às 12 horas, pacientes com
nomes iniciados pela letra A até a letra K; das 13 às 17 horas,
da letra L até a letra Z.
Dia 26 (quinta-feira), das 7h30 às 12 horas, pacientes com
nomes iniciados pela letra A até a letra L; das 13 às 17 horas,
da letra M até a letra Z.
Dia 27 (sexta-feira), das 7h30 às 12 horas, pacientes com
nomes iniciados pela letra A até a letra K; das 13 às 17 horas,
da letra L até a letra Z
Dia 30 (segunda-feira), das 7h30 às 12 horas, pacientes
com nomes iniciados pela letra A até a letra L; das 13 às 17
horas, da letra M até a letra Z.

Além disso, será montada uma
tenda, com cadeiras, no lado externo da farmácia para que os
pacientes possam ficar em ambiente aberto e afastados uns dos

tação Cidadania, Bibliotecas Municipais,
Teatro Galpão, Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Parque Natural Municipal do Trabiju.
“A medida torna-se necessária para evitar

encontro, aglomeração e contato social e, assim, preservar a população do contato com
o coronavírus. Contamos com a colaboração
de todos”, explicou a presidente do Comitê,
secretária de Saúde Valéria dos Santos.

Pinda vacina idosos
contra gripe a partir
de segunda-feira
A Campanha Nacional de
Vacinação contra Influenza começa dia 23 de março
(segunda-feira) para idosos
e trabalhadores de saúde.
Em Pindamonhangaba serão
sete postos de vacinação –
definidos estrategicamente
para facilitar o deslocamento da população e evitar
aglomerações.
Os postos de vacinação
são: Ciaf (Centro), Cisas
(Moreira César), Escola Elias
Bargis Mathias (Araretama),
Escola João Kolenda (Bem
Viver), Escola Serafim Ferreira (Terra dos Ipês), Escola

Arthur de Andrade (Cidade
Nova), Escola João Cesário
(Feital) e vão funcionar das
8 às 16 horas.
Na primeira fase de vacinação serão imunizados os
idosos e os trabalhadores de
saúde, que atuam na linha
de frente do atendimento à
população. A decisão é mais
uma medida de proteção a
esses públicos, em especial
aos idosos, já que a vacina é
uma proteção aos quadros de
doenças respiratórias mais
comuns, que dependendo da
gravidade pode levar a óbito.
Outra preocupação é evitar

que as pessoas acima de 60
anos, público mais vulnerável
ao coronavírus, precise fazer
deslocamentos no período
esperado de provável circulação do vírus, no País.
Nas próximas semanas serão divulgados mais detalhes
para vacinação de outros
públicos, como crianças de
seis meses a menores de seis
anos (5 anos, 11 meses e 29
dias), pessoas com mais de
55 anos, gestantes, mães no
pós-parto (até 45 dias após
o parto), população indígena e pessoas com condições
especiais.
Divulgação

outros. De acordo com a Secretaria de Saúde, em cada período devem ser atendidas 200 pessoas,
que serão chamadas por senhas
exibidas no painel.

Na primeira fase serão imunizados os idosos e os trabalhadores de saúde
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poder legislativo

Projeto de Lei que revoga Lei sobre atividades
no Mercado Municipal tem aprovação unânime
dos vereadores de Pindamonhangaba
Projeto é de autoria do Poder Executivo e segue orientações jurídicas, firmadas
através de Termo de Ajustamento de Conduta de 23 de agosto de 2019
No projeto, o Prefeito de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, e com a aprovação da Câmara
de Vereadores revogou na sua totalidade a Lei Municipal nº 1.530,
de 09 de setembro de 1977, que
dispõe sobre atividades comerciais no Mercado Municipal.
Nas explicações fornecidas aos
vereadores, o Poder Executivo esclarece que “conforme comunicado da ACOMENFAP (Associação
dos Comerciantes do Mercado Municipal de Feirantes e Ambulantes
de Pindamonhangaba), as atividades do Mercado e da Feira Coberta
movimentam a economia e servem
de sustento a aproximadamente
150 (cento e cinquenta) famílias,
situação esta vivenciada há mais
de cinquenta anos e que, bruscamente interrompida, implicaria no

empobrecimento desarrazoado de
parcela expressiva da população.
Destarte, desde 2.011 busca-se
regulamentar a forma de delegação das atividades do Mercado e
da Feira Coberta, privilegiando
solução que atenda à finalidade
social, donde a presente iniciativa
visa modernizar a estruturação de
funcionamento do Mercado e dar
dinamicidade às atividades econômicas desempenhadas naquele
centro comercial (Mercado e Feira
Coberta)”. E o Prefeito Municipal
acrescenta: “o Município de Pindamonhangaba deve dispor de adequado instrumento (permissão de
uso de bem público) que possibilite, aos vendedores permissionários, mediante cláusulas pré-estabelecidas, razoáveis e tendentes
à ocupação adequada do espaço
público do Mercado Municipal, um

COVID-19: Mesa Diretora publica Ato com
normas e diretrizes de prevenção ao “Coronavírus”
no âmbito da Câmara de Pindamonhangaba

Ato entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 16 de março;
a Casa estará fechada para atendimento presencial, mas os gabinetes
dos vereadores e os Departamentos de Administração e Legislativo
atenderão a população pelos canais online e digitais
A Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba publicou nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, o Ato nº 05, de 16 de
março de 2020 que “Dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de
prevenção à infecção e à propagação
do COVID-19 no âmbito da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba”.

Em consonância com diretrizes
e normas do Ministério da Saúde do
Governo Federal, a Mesa editou e publicou o Ato nº 05 que, em seu artigo
2º, estabelece que “apenas terão acesso à Câmara de Pindamonhangaba, os
vereadores, servidores, terceirizados,
assessores de outros órgãos públicos e fornecedores e empregados que

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
9ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 23 de março de 2020, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 31/2020, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização fundiária
do parcelamento do solo do núcleo urbano informal consolidado Vila São Benedito, no bairro
Curuça, Distrito de Moreira César e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 35/2020, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal
a transferir recursos ﬁnanceiros, para o exercício de 2020, à Organização da Sociedade Civil
Assistencial que especiﬁca, a título de subvenção social e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 37/2020, do Vereador Felipe César – FC, que “Prolonga a denominação
de Estrada Capitão Avelino Alves Pereira por toda a extensão da Estrada Municipal PIN 435”.
IV. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2020, da Mesa Diretora, que “Altera o inciso I
do § 3° do Art. 17 da Lei Orgânica Municipal”.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Notas Explicativas:
1. Projeto de Lei n° 31/2020 - O projeto visa disciplinar a regularização fundiária no citado bairro, com vistas à
titulação dos ocupantes que ainda não têm o documento deﬁnitivo de propriedade dos imóveis.
2. Projeto de Lei n° 35/2020 - O projeto autoriza ao Poder Executivo a repassar recursos à Entidade Assistencial
do Município no exercício de 2020.
3. Projeto de Lei n° 37/2020 - trata-se do prolongamento da referida estrada entre os bairros da Cruz Grande
e Ribeirão Grande.
4. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2020 - A proposta versa sobre a alteração que possibilita aos
eleitores apresentarem denúncia em face dos vereadores junto à Câmara Municipal.

prestam serviços na Câmara”.
Mesmo com essa restrição de acesso ao prédio da Câmara, o atendimento não será prejudicado, pois os munícipes e cidadãos de Pindamonhangaba
poderão fazer contato com os gabinetes ou os demais setores e departamentos da Câmara pelos meios online
e digitais, como os telefones celulares
dos parlamentares, e-mails e as redes
sociais. Quanto às sessões ordinárias,
com o acesso restrito ao plenário, a
população poderá acompanhar os trabalhos pela TV Câmara no endereço
eletrônico www.pindamonhangaba.
sp.leg.br ou pelo canal 04 da operadora de TV a cabo NET.
O Ato também determina em seu
artigo 3º que “Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba
de eventos coletivos não diretamente
relacionados às atividades legislativas
no Plenário e das comissões”. No parágrafo único, ficou determinado, ainda,
que estão abrangidas pela suspensão
de que trata esse artigo, as sessões
solenes, ainda que realizadas externamente, eventos de lideranças partidárias e frentes parlamentares, visitação
institucional e outros programas no
âmbito da Câmara”.
Visando a prevenção e evitar o
contágio do COVID-19, os vereadores,
servidores e terceirizados que estiveram em locais onde houve infecção
pelo citado vírus, constantes da lista do Ministério da Saúde ou que tenham mantido contato próximo com
casos suspeitos ou confirmados do
COVID-19, e não apresentem sintomas respiratórios ou febre, poderão
ser afastados administrativamente
por até 14 (quatorze) dias, a contar do
contato.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

O Mercado Municipal de Pindamonhangaba foi um dos temas
principais discutidos pelos vereadores na 8ª Sessão Ordinária
realizada nesta segunda-feira, dia
16 de março no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”. Nesta sessão, a Ordem do Dia
contou com 2 Projetos de Lei, ambos aprovados por unanimidade
no Plenário “Dr. Francisco Romano
de Oliveira”.
Mercado
O primeiro projeto discutido
e confirmado pela totalidade dos
votos dos vereadores da Casa foi
Projeto de Lei n° 10/2020, do Poder Executivo, que “Revoga a Lei
Municipal n° 1.530 de 09 de setembro de 1977, que Dispõe sobre
atividades comerciais no mercado
municipal e dá outras providências”.

melhor desempenho da sua atividade, com a consequente melhoria
da sua prestação à sociedade, onde
a defesa do consumidor e a proteção do ambiente, especialmente
quanto aos aspectos de higiene e
vigilância sanitária, constituam
aspectos privilegiados e a proposta de inovação normativa segue
orientações jurídicas, firmadas
através de Termo de Ajustamento de Conduta de 23 de agosto de
2019, onde restou estabelecida a
necessidade de edição de Decreto
Municipal que dispusesse acerca
de permissões para o uso do Mercado Municipal e da Feira coberta
de Pindamonhangaba”. Desta forma, na mensagem enviada ao Legislativo de Pindamonhangaba, o
Prefeito finaliza afirmando que “as
matérias disciplinadas na legislação objeto de revogação deverão
ser tratadas via Decreto Municipal, uma vez que estão na esfera
de atribuições e competência do
Poder Executivo, o qual estabelecerá os critérios de funcionamento do comércio no âmbito do
Mercado Municipal, frisando que a

presente proposta encontra-se alinhada com a legislação recente de
outros municípios acerca do tema,
a exemplo de Taubaté”.
COMTUR
O segundo projeto analisado,
discutido e aprovado pelos parlamentares de Pindamonhangaba
foi o PL n° 27/2020, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 6.122,
de 16 de maio de 2018, que dispõe sobre o COMTUR – CONSELHO
MUNICIPAL DE TURISMO”. Pelo
projeto aprovado, o artigo 1º determina a alteração da alínea “t”
do artigo 3º da Lei nº 6.122/2018
que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 3º...
…
t) Eleger, entre os seus pares
da iniciativa privada, o seu Presidente em votação secreta na
primeira reunião de ano par;
De acordo com o Executivo, o
objetivo da alteração é atender a
orientação do Presidente da AMITur – Associação Brasileira dos
Municípios de Interesse Turístico,
Jarbas Favoretto.

ATO N° 06, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída
pelo Ato n° 14/2019 (e prorrogada pelo Ato n° 20/2019), para apurar
todas as denúncias e demais fatos correlatos, desencadeados pela
realização do Concurso Público n° 001/2019 da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n°
14/2019 (e prorrogada pelo Ato n° 20/2019), para apurar todas as denúncias e demais fatos correlatos, desencadeados pela
realização do Concurso Público n° 001/2019 da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a
partir de 17 de março de 2020.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.
Vereador FELIPE CÉSAR – FC
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2019/2020:
Vereador Felipe César - FC
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2ª Secretária

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de
Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Prefeitura anuncia início da segunda
fase do recapeamento do Pasin
A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou na última semana
o reinício das obras de pavimentação asfáltica no bairro do Pasin,
em Moreira César. A primeira fase
da obra teve início em outubro do
ano passado e agora a partir da
próxima semana a segunda etapa começará para deixar o bairro
com novo piso asfáltico.
As obras estão sendo realizadas diretamente pela prefeitura
com aquisição de massa asfáltica
com recursos do tesouro municipal, bem como locação de equipamentos e mão de obra da Secretaria de Obras. O investimento
total no bairro será de aproximadamente R$ 2 milhões e as ruas
que receberão o recapeamento
são: Hungria, Bulgária, Doliva de
Melo, Espanha, Suécia e parte da
Grécia.
“Em meio a tantas notícias
negativas com o coronavírus, trazemos essa boa nova que a população do Pasin aguarda há mais
de 30 anos. Queremos deixar o
bairro com uma cara nova e com
um pavimento mais seguro e moderno”, afirmou o prefeito Isael
Domingues, que esteve no bairro
recentemente acompanahdo do
vereador Carlos Moura “Magrão”.
A Prefeitura ressalta ainda que
a drenagem iniciada , terá sua paralisação temporária devido às
ações emergencias destinadas ao
coronavírus. O trecho já realizado
terá a sua recomposição asfáltica
e o restante da rua Grécia será

Divulgação

Primeira fase teve inicio em outubro
de 2019, e depois de obras de
drenagem em algumas ruas,
segunda fase se inicia

retomado quando as equipes de
obras gerais concluírem os equipamentos de saúde, que são prioridades nesse momento.
O plano de modernização do
pavimento do município prossegue em várias etapas. Atualmente
vem sendo executado pela linha
de financiamento do Desenvolve
SP o recapeamento de trechos
mais críticos do anel viário e na
sequencia outras 18 ruas de cinDivulgação

Viva Pinda
higieniza ônibus
para prevenção
ao coronavírus
Seguindo as orientações do Departamento
de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde, a empresa Viva Pinda está fazendo
a higienização dos ônibus
em todo o retorno de viagem, com água sanitária e
água, como medida para
combate ao covid19. A
recomendação é que haja
desinfecção da superfície
onde há contato coletivo,
manutenção dos veículos com ambiente interno
ventilado através da aber-

tura das janelas e comunicação aos usuários, principalmente aos idosos,
que evitem o transporte
público.
Lembrando que, em
reunião com a Prefeitura
de Pindamonhangaba na
manhã da quarta (18), a
empresa Viva Pinda esclareceu ter acatado as considerações da Prefeitura
e, até o momento, não irá
aplicar o horário praticado aos sábados em suas
linhas durante a semana.

co bairros da cidade (Monteiro
de Godoy no Bosque e algumas
ruas do Santana, Araretama, Vitória Park, Mantiqueira e Alto
Cardoso).
“Seguimos nosso planejamento com muita responsabi-

lidade financeira. Sabemos do
estado crítico de diversas ruas
da cidade, como o Residencial
Mantiqueira, que está incluso
também em uma outra etapa, a
partir da mão de obra própria.
Temos o Shangri-la que estamos

finalizando os estudos e em breve iremos anunciar novidades
para esse bairro que há tempo
aguardo a melhoria em seu pavimento. Aos poucos vamos organizando o asfalto da cidade
toda”, afirmou o prefeito.

A Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, emergencialmente, na manhã dessa
quinta-feira (19), os trabalhos
para abertura de uma via pública localizada no bairro do Socorro, atrás do Hospital 10 de julho.
O objetivo é facilitar o acesso
de forma mais rápida e melhor
infraestrutura para a população

do município, em uma eventual
situação mais crítica quanto à
pandemia do novo coronavírus,
tendo em vista que muitos munícipes poderão utilizar os leitos desta unidade hospitalar.
“Estamos imaginando todos os quadros possíveis e essa
obra vem em um momento em
que estamos controlando e nos
preparando para apoiar nossa

população a ter menos problemas possíveis. Vamos oficializar
essa via pública já existente e
dar melhor acesso”, afirmou o
prefeito Isael Domingues, que
está acompanhando de perto as
ações.
Obra visa a facilitar o acesso ao hospital para o caso de
situação mais crítica quanto à
pandemia

Prefeitura abre via pública
para facilitar acesso ao
Hospital 10 de Julho

Divulgação

Divulgação
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Nota o�icial – Secretaria de Educação
Considerando as atualizações dos boletins sobre a disseminação
do Coronavírus, informamos que:
abertas às segundas e quintasfeiras, no horário das 8h às 14h,
para assegurar o recebimento de
materiais, limpeza e preservação
do patrimônio da escola, sem
atendimento ao público e aos
alunos. Para tanto, será realizado
revezamento entre ASG, auxiliares
de classe e agentes de organização
escolar, conforme documento a ser
enviado pelas Grebs;

1. No dia 20 de março todos os
Cmeis e escolas municipais estarão
fechadas e todos os servidores
devem permanecer em suas casas;
2. A partir de 23 de março, por tratar-se
de situação emergencial, orientada
e conduzida pelas autoridades
sanitárias, os prédios das escolas
municipais foram requisitados para
atender a demanda de vacinação
pública. Sendo assim, as escolas
“Arthur de Andrade”, “Prof. Elias
Bargis Mathias”, “João Cesário”,
“João Kolenda Lemos” e “Seraﬁm
Ferreira” serão alocadas como
postos de vacinação e funcionarão
das 7h às 17h. Para atender a essa
demanda os servidores trabalharão
em
escala
de
revezamento,
conforme documento a ser enviado
pelas Grebs;

4. Todos os servidores que estiverem
em trabalho remoto, conforme
artigo 4º do Decreto nº 5752 de 16
de março de 2020 devem estar
disponíveis em suas residências
atentos ao telefone, 1 Doc e e-mails.
Caso sejam solicitados via essas
ferramentas e não atenderem em
até 1 (uma) hora, será computada
falta, pois estão em casa a trabalho;

3. As demais unidades escolares,
a partir de 23 de março, estarão

5. A partir do dia 23 de março estarão
suspensos os serviços de matrícula,

transferência, transporte escolar e
recarga de passes;
6. Os professores corresponsáveis
trabalharão nos dias 30 e 31 de
março para o envio da frequência e
documentações referentes à rotina
escolar, como frequência no sistema
Apus – inclusive da Carga Suplementar
-, folhas de substituição, frequência
do Programa Melhor Desempenho
(Apoio), planilha de insalubridade
(considerando que todos os ASGs
trabalharam neste mês e ﬁzeram
jus ao pagamento), planilha de
transporte e folha de frequência dos
estagiários. Em 01 de abril não serão
recebidos nenhum dos documentos
mencionados e a frequência no
sistema Apus estará fechada;
7. Na frequência do sistema Apus
apontar os dias em que os ASGs,
auxiliares de classe, agentes de
organização escolar, técnicas de

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Regional: São José dos Campos

Município: Pindamonhangaba
Exige
experiência

Em CTPS
S/N

Nível de instrução

Balconista em depósito de
bebidas (disponibilidade
para trabalhar à noite)

1

Ensino Médio Completo

06 meses

S

-

1

Ensino Médio Completo

06 meses

S

-

06 meses

S

--

06 meses

S

-

06 meses

S

-

06 meses

S

-

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Psicóloga do Trabalho

Serralheiro (residir em
Moreira ou Roseira - exp.
com portões e estruturas)

Soldador
RX)

(MIG/

MAG/

1

Ensino Superior Completo
em Fármácia

1

Ensino Superior Completo
em Psicologia

1

1
1

Ensino Fundamental
Completo

Ensino Fundamental
Incompleto

Ensino Fundamental
Completo

06 meses

S

-

Endereço:Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP
Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br
OU
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android)
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO
EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.
Enquanto o atendimento presencial estiver suspenso
atenderemos pelos telefones:
3642-2530 / 3643-1518
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.333, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

PORTARIA GERAL Nº 5.335, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a pedido o Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino do
cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de
20 de março de 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e com fundamento no inc. III do art. 38 da Constituição Federal, Resolve
Conceder Afastamento de seu emprego, sem vencimentos, a servidora Gislene
Cardoso, chefe de serviço, lotada no Departamento de Turismo, pelo período de 04
(quatro meses), contados de 02 de março a 04 de julho de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 20 de março de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
02 de março de 2020.

Pindamonhangaba, 16 de março de 2020.

Pindamonhangaba, 19 de março de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
em 16 de março de 2020.

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
em 19 de março de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Memo nº 5.648/2020digital

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Protocolo 6483/20 digital

10. Os estagiários do ensino médio
menores de 18 anos e estagiários do
curso de Pedagogia permanecem
em suas casas.
Observação: Os prédios públicos
estão a serviço da população
e poderão ser acionados a
qualquer momento mediante a um
chamamento emergencial.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 045/20 – LIMPEZA DE TERRENO

Faixa
Salarial

Nº Vagas

Farmacêutico

9. As Grebs, também em trabalho
remoto, farão revezamento para
atendimento à saúde e educação;

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Ocupação

Eletromecânico
(com
curso de refrigeração e
NR10)

8. Não há deﬁnições ainda sobre
as
alterações
no
calendário
escolar, pois devido a situação de
emergência no âmbito da saúde
pública as decisões são baseadas
nas atualizações diárias;

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) JOSE MOREIA DOS
SANTOS responsável pelo imóvel situado a RUA LUIZ MOREIRA DOS SANTOS
S/N Bairro AGUA PRETA Quadra B lote 27 , inscrito nesse município sob a sigla
NE23.13.010.73.000, 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.

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador
oferece 19/03/2020, as seguintes oportunidades:
PAT

nutrição, servidores das secretarias
polos estiveram em Trabalho Remoto
pela sigla (TR);

EDITAL DE CANCELAMENTO
ASSEMBLEIA ELEITORAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS,
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA,
MOREIRA CÉSAR E ROSEIRA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS,
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR
E ROSEIRA, através de seu diretor Presidente, ao ﬁnal assinado, decide pelo CANCELAMENTO da
Assembleia Geral Eleitoral, que realizar-se-ia no dia 20 de março de 2020 (sexta-feira), na sede do
Sindicato, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 232/246, Centro, Pindamonhangaba/SP.
Tal medida tornou-se necessária levando em consideração as seguintes questões:
- A Organização Mundial de Saúde – OMS declarou pandemia de coronavírus (COVID-19) em
decorrência do aumento do número de casos em escala mundial;
- Os alertas emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo,
bem como as disposições do Decreto Estadual nº 64.862/2020;
- O Decreto nº 5.752, de março de 2020 editado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em
especial em obediência ao seu art. 2º, que suspende e proíbe por tempo indeterminado qualquer
atividade que haja aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados;
- A necessidade de adotar medidas hábeis a minorar os riscos de contágio e de expansão do COVID-19;
- O dever do Sindicato do Metalúrgicos de Pindamonhangaba, estipulado no Art. 94 do Estatuto
Social da entidade, em garantir os meios democráticos a lisura do pleito eleitoral, assegurando
condições de igualdade a todos os concorrentes.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2020.
HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Oﬁcinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas,
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira
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 ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA GOFFI, em virtude
da mesma não ter sido encontrada nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento do
credor ﬁduciário – BANCO BRADESCO 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$ 23.777,10 em 17/03/2020, 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 ﬁnanciamento imobiliário nº 000907100-8, ﬁrmado em 24 de abril de
2018, garantido por alienação ﬁduciária, registrada sob nº 05, na matrícula nº 47.828, tendo por
objeto o imóvel situado na RUA DOUTOR FABIO SCHMIDT GOFFI, LOTE Nº 10, QUADRA J,
DO LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DOS LAGOS”, PINDAMONHANGABA-SP,
CEP 12.412-889. 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, 17 de março de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador
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coronavírus
Divulgação

Durante o encontro, foram divulgadas as recomendações do Ministério Público para conter e epidemia

Ministério Público recomenda
fechamento de comércio,
isolamento social e multa
Prefeitura anunciará nesta sexta-feira quais atividades serão fechadas e a partir de quando
Pindamonhangaba está vivendo uma situação de emergência, como nunca antes havia visto. A cidade se prepara
para a pandemia do coronavírus, que deve chegar nos
próximos dias, pois já foram
con�irmados casos na região
e a doença tem alto potencial
de contágio.
Na quinta-feira (19), a Prefeitura de Pindamonhangaba
realizou uma reunião com
representantes das seguintes
instituições, sendo apenas
um por entidade para evitar
aglomerações:
Associação
Comercial e Industrial de Pin-

damonhangaba, Ordem dos
Advogados do Brasil/Pinda,
Sindicato do Servidor Público, Sindicato dos Bancários,
Sincomércio, Sabesp, Mercado Municipal, além do promotor de Justiça dr. Jaime Meira
do Nascimento Júnior (por
meio de videoconferência),
prefeito Isael Domingues, secretária de Saúde Valéria dos
Santos, diretor da Vigilância
Epidemiológica Rafael Lamana. O intuito foi sensibilizar
as instituições para o correto cumprimento do decreto 5752, de 16 de março de
2020, e tirar as dúvidas.

Durante o encontro, foram
divulgadas as recomendações
do Ministério Público para
conter e epidemia e o isolamento social é o principal requisito a ser cumprido.
A recomendação, feita por
meio do Promotor de Justiça
Jaime Meira do Nascimento
Júnior, datada de 19 de março
de 2020, considera, entre outros itens, que a Organização
Mundial de Saúde prevê como
medidas de saúde pública necessárias para a diminuição
da transmissão do Covid-19 a
proibição de grandes aglomerações, fechamento de escolas

e outras medidas, restrições
de transporte público e ou
de locais de trabalho e outras medidas de quarentena
e isolamento. E que segundo
a OMS o número de pessoas
infectadas pela pandemia já
ultrapassou os 200 mil, tendo sido contabilizadas 8 mil
mortes, e que o comprometimento dos governos e dos
indivíduos é imprescindível
para reduzir o avanço da doença.
As recomendações serão
anunciadas nesta sexta-feira,
dia 20, pelos canais o�iciais da
Prefeitura.

O MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO adverte à sociedade
civil que deverão obedecer
ao quantum disposto no
Decreto Municipal 5752 de
16 de março de 2020 e no
decreto de emergência a
ser expedido, sob pena do
manejo de todas as medidas administrativas e
ações judiciais cabíveis, em
caso de descumprimento.
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sociais

Fotos: arquivo pessoal

Alegria, alegria

No dia 16 esta linda mocinha, Ana
Carolina, comemorou mais um ano de
vida. “Deus te abençoe, te ilumine sempre,
te fazendo feliz em todas as suas escolhas.
Amamos você”. Este são os votos da vovó
Cláudia e tio Fábio.

Tudo de lindo
Para a lindíssima Chris Suttani (secretaria de Governo) pelo seu
aniversário nessa quinta-feira (19). Ela comemorou ao lado dos
colegas de trabalho e também dos familiares. Todos
desejam bênção sem �im.

Bênçãos infinitas
Para Adriana Santos, aniversariante desta sexta
(20). Sua mãe, irmão, cunhada, sobrinho, tias e tios
desejam muita saúde, alegria e paz. Felicidade, Dri!

Muita luz e alegria
Na vida de Paulo Faria (Almoxarifado Municipal), pela
passagem do seu aniversário, no último dia 18 de março.
Sua família, amigos e equipe de trabalho desejam muita
luz, saúde e paz em seu novo ciclo.

Bênçãos em dobro
Para o casal Vanda e Cido, que comemoram mais um ano de
vida: ele no dia 15 e ela no dia 19 de março. Muita saúde, paz e
felicidade desejam toda a sua família, �ilhos e netos.

Felicidades
Laura Renoldi celebrou mais uma
primavera no dia 14 de março. “Que Deus,
Nosso Pai, ilumine ainda mais seu caminho,
para que possa conquistar todos os seus
sonhos! Amamos muito você”: tia Cláudia e
tio Fábio.

Ainda dá tempo...
Sucesso!
Novo ciclo
Pollyana Noronha completou mais
um ano de vida na quarta-feira (18) e
recebeu o carinho do esposo Rodrigo, do
irmão Alexandre, da cunhada Cristiane,
da sobrinha e a�ilhada Isabelle e de todo
os seus amigos.

É pique, é pique
Quem soprou velinhas na quarta-feira
(18) foi a princesa Cecília Dias, que comemorou ao lado dos pais, dos avós, do tio e
da bisavó Vilma. Todos desejam muita luz e
alegria em sua vida, Cecília!

Quem completou mais um ano de vida no dia 16 foi o músico e
editor Rafael Cavalheiro, Seus pais, seu irmão e toda a sua família
e amigos desejam muita luz, alegria, sucesso e paz.

De parabenizar Adalberto Del Olmo Silva,
aniversariante do dia 10. Sua irmã Elizabeth,
seus sobrinhos, seus sobrinhos-netos e todos os
seus familiares desejam bênçãos sem limites e
muita saúde.

