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Acip realiza 
webinar gratuito 
em parceria 
com o Sebrae

Ouvidoria, 0800 
e 153 recebem 
mais de 8 mil 
atendimentos 
em 15 dias

Centro de 
Acolhimento 
aos moradores 
de rua inicia 
atendimento 
em Pinda

Obra segue em ritmo acelerado e deve ser entregue dentro da data prevista

Comerciantes 
aguardam término 
das obras no 
Centro Comercial 
10 de julho

PÁG. 3

 Os comerciantes do Centro 
Comercial 10 de Julho estão 
ansiosos com o término das 
obras de revitalização. Com o 
atual ritmo acelerado, o prazo 
de entrega da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está manti-
do para a semana do “Dias das 
Mães”, em maio – prazo em que 
os comerciantes esperam já 
estar atuando, pós-pandemia 
do covid-19.

Alunos da Rede 
Municipal de 
Ensino recebem 
kit alimentação

Os alunos da Rede Municipal de Ensino, cuja 
família faz parte do programa “Bolsa Família”, 
começaram a receber nessa quarta-feira (8), o 
kit de alimentos que fazem parte do cardápio 
da merenda escolar. Com as escolas municipais 
fechadas em virtude do enfrentamento da pan-
demia do covid-19, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está revertendo os alimentos que fazem 
parte da merenda escolar em kits de alimenta-
ção para os alunos.

O Centro de Acolhimento aos 
moradores de rua, viabilizado 
pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, iniciou na noite da 
última terça-feira (8), com ob-
jetivo de apoiar esse público de 
risco no combate da contamina-
ção do vírus Covid-10.

O local de�inido para abrigar 
é o Ginásio de Esportes Manoel 
César Ribeiro, a “Quadra Cober-

ta”, onde foi montado um local 
adequado, com toda a logística 
necessária, e que nos últimos 
dias recebeu inúmeras doações 
de empresas e população em ge-
ral. O centro de acolhimento teve 
o apoio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer e conta com camas, 
chuveiro quente, quatro refei-
ções por dia e atendimento de 
enfermagem.
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Centro de Acolhimento 
conta com camas, 
chuveiro quente, 
quatro refeições por 
dia e atendimento de 
enfermagem
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Divulgação

Como Pinda enfrentou a pandemia 
da gripe espanhola em 1918     

“Numa manhã de março, no ano 1918, um soldado nor-
te americano chegou à enfermaria de um acampamento 
militar com fortes sintomas de gripe. Ele apresentava fe-
bre, dores musculares e dor de garganta. Com a primeira 
guerra mundial em curso, em poucos meses, um terço da 
população mundial foi afetada pela pandemia denomina-
da de ‘In�luenza Hespanhola’, que estima-se ter matado 
50 milhões em todo o mundo.

Após seis meses de seu surgimento, em setembro, a gri-
pe espanhola chegou ao Brasil, quando uma embarcação 
americana atracou em Salvador. Facilmente espalhou-se 
em todo o território, exigindo medidas extremas de pre-
venção, causando o caos no sistema de saúde e segundo 
estimativas, vitimizando cerca de 35 mil brasileiros, entre 
eles o nosso conterrâneo do Vale do Paraíba, Presidente 
da República Rodrigues Alves, que contraiu a gripe espa-
nhola em 1918, impedindo-o de tomar posse para mais 
um mandato presidencial, vindo a falecer em janeiro de 
1919.

O enfrentamento: em Pindamonhangaba, que contava 
com pouco mais de 20 mil habitantes, não foi diferente e 
em outubro de 1918 a cidade já noticiava os primeiros 
casos. Estima-se segundo jornais da época que a doença 
matou mais de 300 Pindamonhangabense. 

Em pesquisa ao jornal Tribuna (edição de 12/04/2018) 
deparei com artigo do nosso colega jornalista Altair Fer-
nandes de Carvalho, que após consultas a edições do ano 
de 1918 relembrava fatos interessantes sobre a gripe es-
panhola em nosso município: As escolas interromperam 
as aulas; Por ordem da Secretaria do Arcebispado, as ceri-
mônias religiosas antes realizadas à noite passaram a ser 
à tarde; O delegado de polícia, Carvalho Franco, ordenou 
aos inspetores de bairro que veri�icassem quaisquer ca-
sos de gripe em seus quarteirões e tomassem as devidas 
providências; A Associação Cruz Vermelha, sob a coorde-
nação de Guiomar Lessa César (esposa do Deputado Claro 
César) foi às ruas em busca de auxílio em favor dos enfer-
mos, arrecadando roupas, roupas de cama, chinelos e di-
nheiro; A prefeitura adquiriu do cidadão José Malabarba, 
um sobrado amplo situado na rua Gregório Costa, proxi-
midades da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
instalando-se ali um hospital provisório para receber gra-
tuitamente os doentes infectados pela “in�luenza”; Equi-
pe de estudantes da escola de Farmácia se encarregou de 
organizar as estatísticas dos enfermos, e outra, formada 
pelos estudantes do primeiro ano, se responsabilizou pelo 
serviço de farmácia; Deputado e médico Dr. Claro César, 
ausentou-se do Congresso e retornou ao município reali-
zando atendimento médico à população; Diversos casos 
foram registrados nos bairros Moreira César e no bairro 
do Bonsucesso. No bairro do Crispim haviam encontrado 
muitos doentes em estado de penúria; Com a �inalidade de 
evitar aglomeração, o pároco, padre José Loyelo Bianchi, 
providenciou um carro para trasladar a imagem de Nossa 
Senhora do Socorro para a igreja matriz, onde durante o 
dia os �iéis faziam a prece milagrosa pedindo ao �im da 
epidemia; No hospital de isolamento, os doutores Navarro 
Andrade, Ayres Bastos, Oscar Varella, Gustavo de Godoy 
e os estudantes da Escola de Farmácia trabalhavam com 
a�inco no atendimento às vítimas; Contraíram a gripe es-
panhola na cidade: o médico e deputado dr. Claro César, 
sua esposa Guiomar Lessa César (presidente da Cruz Ver-
melha local); o dr. Ayres Bastos, sua esposa Elvira Bastos 
(vice-presidente da cruz Vermelha); o pároco, padre José 
Loyelo Bianchi; o estudante Jacy Assunção, o professor 
Athayde Marcondes, Plínio Cabral e Claro von Blom Go-
doy. Felizmente, todos se re-estabeleceram; Após dois me-
ses, a epidemia começou a registrar queda e em dezembro 
o hospital de isolamento é fechado, com a informação de 
que a epidemia fez entre 5 e 6 mortes por dia.

Alguma coincidência com os dias atuais? 

Desde então, o mundo registrou outras três pandemias: 
a gripe asiática (1957), a de Hong Kong (1968) e a H1N1 
(2009). Apesar do avanço da medicina, cientistas do mun-
do inteiro há tempos estão prevendo uma quinta epide-
mia. Está aí, ela chegou: Covid-19 (2020). Sabemos que 
vai passar! Fica neste artigo, o registro do passado para 
lembrar que no presente façamos a nossa parte e no futu-
ro não contabilizemos maiores estragos.”

Na semana em que se comemora o “Dia do Jornalista”, 
7 de abril, nosso editorial homenageia – por meio deste 
texto re�lexivo do jornalista Alexandre Pereira Costa, o 
Pió – a todos os pro�issionais que pesquisam, que escre-
vem, que entrevistam, que apuram fatos e combatem fake 
news, diariamente; nossos parabéns! 

A Acip (Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba) realiza, nesta 
quinta-feira (9), às 17 horas, o 
Webinar gratuito, “Como tratar 
os impactos do Covid-19 em 
seus negócios” – orientação e 
debate online. 

Para participar é necessário 
fazer a inscrição no link que 

está no fim deste texto. 
A Associação informa tam-

bém que está preparando uma 
programação – que deve ser di-
vulgada em breve – para que os 
associados possam se informar 
durante o isolamento social. 

“Sabemos que são tempos di-
�íceis, mas, precisamos acatar as 
normativas do Governo do Estado 

e da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba; mas, estamos fazendo de 
tudo, para minimizar os impactos 
para o comércio local”, a�irmou a 
presidente da Acip, Ana Cristina 
Pucci.  

Link para inscrição: https://
forms.gle/wz1Pnv6ySGSAFuQw8

Estar junto é mais do que es-
tar perto. Participe!

Acip realiza webinar gratuito 
em parceria com o Sebrae     

O Projeto Jataí – entidade 
social localizada no distrito de 
Moreira César, dirigida pelos 
Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba –, está pro-
movendo a campanha “Máscaras 
do Amor”. A ideia que já está em 
ação consiste na confecção de 
máscaras de proteção descartá-
veis de tecido TNT por costurei-
ras voluntárias. 

A iniciativa partiu da artesã Re-
nata de Oliveira, que confeccionou 
as primeiras máscaras e ofertou 
para o Projeto Jataí, conforme re-
lato da diretora e coordenadora 
da campanha Raquel Dias, “esta 
iniciativa foi abraçada pelos Sale-
sianos Cooperadores de Pindamo-
nhangaba e ganhou força através 
da mobilização da instituição com 
familiares e amigos dos colabora-
dores da entidade”.

Atualmente, são 18 voluntá-
rias costureiras de várias regiões 
da cidade, que das suas casas (e 
com material doado pelos Sale-

Jataí e voluntários 
confeccionam máscaras 

sianos Cooperadores) estão con-
feccionando máscaras de pro-
teção para doação à Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
de Pindamonhangaba. Palmina 
Célia é a responsável pela arre-
cadação das doações. “Contamos 
ainda com a ação do motorista 
da instituição Clóvis Barbosa, 
que com muita dedicação, fazen-
do uso da máscara de proteção e 
seguindo os cuidados recomen-
dados, faz a entrega destes mate-
riais e recolhe os itens confeccio-
nados para entrega ao destino”, 
contou Raquel.

É importante ressaltar que o 
Ministério da Saúde orientou e in-
centivou o uso de máscaras casei-
ras descartáveis e/ou laváveis, se-
guindo recomendações corretas 
de higienização, e solicitou que os 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) que são utilizados por 
pro�issionais de saúde sejam foca-
dos nas equipes de linha de frente 
no combate à Covid-19.

A ideia inicial recebeu o nome 
de “Campanha Máscaras do 
Amor”, mas antes mesmo de ser 
lançada a adesão de doadores e 
voluntários foi su�iciente para 
atender a primeira demanda, não 
necessitando abrir para novas 
doações neste momento. O Proje-
to Jataí convida a todos a ajuda-
rem tomando os cuidados neces-
sários e seguindo as orientações 
dos órgãos de saúde, e faz um 
convite para visitarem o per�il da 
instituição em suas redes sociais 
(Projeto Jataí Salesianos). Dessa 
forma, todos poderão conhecer 
mais esta e outras ações que es-
tão acontecendo neste período 
de pandemia, e também a equipe 
de voluntárias, que estão doando 
além da sua mão de obra muito 
amor para esta campanha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 001/2020 (PMP 675/2020) 
Foi fi rmado o contrato 025/2020, de 23/03/2020, para 
“aquisição de arma de fogo para uso institucional pela 
Guarda Civil Metropolitana”, no valor de R$ 107.500,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr José Sodário Viana, e pela 
contratada, empresa Goemann Comercial Eireli EPP, a 
Sra Mariane Cristina Gertudes dos Santos.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E FIQUE EM CASA! 

Prefeitura 
divulga novo 

formato de 
boletim sobre 

coronavírus
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba inicia, nesta quarta-feira (8), 
a publicação de seu boletim diário 
com mais dados e informações, 
sempre primando por informar a 
população de forma transparente 
e de fácil entendimento. 

Quando os primeiros boletins 
foram publicados, eram coloca-
das informações sobre dados epi-
demiológicos de outras cidades, 
contudo, tecnicamente, as noti�i-
cações acontecem por município 
de residência do paciente e não de 
ocorrência ou internação. Assim, 
se um paciente mora em Taubaté e 

é internado em Pinda, o caso dele 
entra na contagem de Taubaté. 

Dessa forma, a Secretaria de 
Saúde entende que atualmente, 
com o início da ocupação hospita-
lar da cidade, é importante infor-
mar a população não somente os 
dados epidemiológicos relevantes 
(suspeitos, noti�icados, con�irma-
dos e descartados) mas também a 

ocupação dos leitos de enfermaria 
e UTI no SUS e na rede privada. 

“Por isso, a contagem não vai 
coincidir neste novo formato do 
boletim: porque alguns pacientes 
que não entram na contagem de 
Pinda estão internados nos leitos 
da cidade”, explicou a secretária 
adjunta de Saúde, Mariana Freire. 

O novo boletim conta com três 
colunas, sendo a primeira mos-
trando o universo dos casos de 
coronavírus na cidade, a segunda 
mostrando o desfecho ou anda-
mento dos casos e a terceira colu-
na, com os leitos hospitalares. 

Como a epidemia de coronaví-
rus é um tema muito novo para to-
dos os municípios, outras alterações 
podem ser realizadas com o passar 
dos dias e com o desenvolvimento 
de ocorrências na cidade, sempre 
com o intuito de informar a popula-
ção da melhor forma possível.
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Comerciantes aguardam 
término das obras no Centro 
Comercial 10 de julho

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E FIQUE EM CASA! 

 Os comerciantes do Centro 
Comercial 10 de Julho estão an-
siosos com o término das obras de 
revitalização. Com o atual ritmo 
acelerado, o prazo de entrega da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
está mantido para a semana do 
“Dias das Mães”, em maio – prazo 
o qual a categoria espera poder 
atuar dentro da movimentação da 
pandemia do covid-19.

Atualmente, a parte final de 
calçamento do pavimento está em 
execução, próximo a ligação com a 
rua dos Andradas; e também teve 
início nesta semana a implantação 
da tubulação de rede elétrica que 
irá receber  os postes de ilumina-
ção decorativa. Em seguida serão 
implantados os bancos e o projeto 
paisagístico do local.

O valor total do investimento é 
de aproximadamente R$ 400 mil e 
está sendo executado pela parce-

ria entre a prefeitura, a Sabesp e 
a empresa Ecolyzer (por meio da 
participação comunitária – Decre-
to de Doação de Área Industrial).

Segundo Marcela Franco, Se-
cretária de Obras e Planejamento, 
embora com todas as dificuldades 
atuais da pandemia do coronaví-
rus, o município está totalmente 
empenhado para cumprir o prazo 
fixado com os comerciantes.

Essa melhoria faz parte do 
projeto de revitalização da região 
central de Pindamonhangaba, 
que já recebeu a nova Praça Sete 
de Setembro, alargamento das 
calçadas da Rua dos Andradas 
(fase 1), melhorias no Mercado 
e Feira Livre e a revitalização da 
Praça Monsenhor Marcondes. Esse 
trabalho está acontecendo atra-
vés de parceria com a iniciativa 
privada, sem recursos do tesouro 
municipal. 

Prazo para entrega segue sendo o “Dia das Mães”

Câmara cumprimenta servidores 
da Prefeitura pelo empenho no 
combate ao Covid-19

A Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba aprovou na sessão 
ordinária realizada no último dia 
2 de abril a Moção de Congratula-
ções nº 25/2020, cumprimentando 
o empenho dos servidores públicos 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba no combate à pandemia do 
Covid-19, o novo coronavírus.

A propositura, de autoria do 
Vereador Roderley Mioto foi apro-
vada por unanimidade. “Estamos 
acompanhando o trabalho dos ser-
vidores que estão na linha de frente 
desta guerra e precisamos destacar 
e cumprimentar a atuação que 

cada um vem exercendo dentro de 
suas atividades”, afirmou Mioto.

O prefeito Isael Domingues re-
cebeu a Moção de Congratulações 
e agradeceu em nome de todos, 
esse reconhecimento. “Vivemos um 
momento delicado. Fomos a pri-
meira cidade da região a criar um 
comitê e trabalhar sem cessar, dia 
e noite. Nossos servidores merecem 
esses cumprimentos, especialmente 
àqueles da área da saúde, seguran-
ça, assistência social e limpeza pú-
blica, que são áreas mais essenciais 
e não podem esmorecer”, afirmou o 
prefeito.

Coronavírus: Prefeitura tira dúvidas 
de munícipes por live no Facebook

Desde o início das ações de pre-
venção e combate ao coronavírus 
em Pindamonhangaba, a prefeitura 
vem priorizando a transparência 
de suas realizações. Reportagens, 
notas, postagem nas redes sociais 
e criação de decretos têm como 
objetivo colaborar para esta luta 
contra a transmissão do vírus, in-
formando e buscando a adesão da 
população. O site oficial da cidade 
foi remodelado para atender a esta 
questão e reúne todas as informa-
ções sobre o tema.

  O “Comitê de Enfrentamen-
to ao Covid-19” tem se encontra-
do diariamente, emitido boletins 
com os números reais e oficiais, 
todos os dias, e a equipe analisa 
e acompanha o desenvolvimento 
do coronavírus na cidade e, assim, 
pauta suas ações, que são dinâmi-
cas. Dessa forma, muitos muníci-
pes que ainda têm dúvidas, contam 
ainda com o call center 153 e 0800 
878 9629 para tirar suas dúvidas. 

Complementando essa comuni-
cação com o munícipe, o prefeito 
Isael Domingues se pronuncia por 

meio de vídeos, sempre que ne-
cessário, e também são realizadas 
transmissões ao vivo – conhecidas 
como lives – na fanpage da Prefei-
tura; onde há interação em tempo 
real com os munícipes. 

Na manhã da terça-feira (7), foi 
realizada mais uma live, contando 
com a presença da secretária de 
Saúde Valéria dos Santos, o dire-
tor da Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária da cidade Rafael Lamana, 
e a médica pneumologista doutora 
Mariah Prata. 

De acordo com os organizado-
res, a live foi um sucesso e mais 
de 7300 pessoas visualizaram a 
transmissão, que teve um pico de 
750 pessoas conectadas ao mes-
mo tempo, fazendo suas pergun-
tas, que foram respondidas pelos 
convidados. Jornalistas da cidade e 
da região também puderam enviar 
suas perguntas, remotamente, que 
foram respondidas durante a live. 
A condução da entrevista foi feita 
pelo secretário adjunto de Gover-
no, jornalista Alexandre Pereira 
Costa, o ‘Pió’.  

A intenção da prefeitura é rea-
lizar lives sempre que necessário, 
para promover a interatividade e 
informar a população sobre os as-
suntos referentes ao coronavírus 
em nossa cidade. A próxima live está 
marcada para esta quinta-feira (9); 
às 10 horas, com o tema de ações 
sociais. Na ocasião, participam a 
presidente do Fundo Social de So-
lidariedade, Cláudia Domingues, a 
secretária de Assistência Social da 
Prefeitura, Ana Paula Miranda, e o 
gestor do CadÚnico e Bolsa Família, 
Milton Rodrigues. Serão tiradas dú-
vidas a respeito dos benefícios do 
governo federal, doações e formas 
de a população colaborar para a 
campanha “Uma mão lava a outra”. 

Para participar, basta acessar o Fa-
cebook da Prefeitura no dia e no horá-
rio marcado, e enviar sua pergunta. A 
imprensa também poderá participar 
remotamente, por meio de contato 
com a assessoria de imprensa.

O site oficial do município é: 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br 
e o Facebook oficial da Prefeitura 
é: Facebook.com/PrefeituraPinda

Alunos da Rede Municipal de 
Ensino recebem kit alimentação

Os alunos da Rede Municipal de 
Ensino, cuja família faz parte do pro-
grama “Bolsa Família”, começaram 
a receber nessa quarta-feira (8), o 
kit de alimentos que fazem parte do 
cardápio da merenda escolar. Com 
as escolas municipais fechadas em 
virtude do enfrentamento da pan-
demia do covid-19, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está revertendo 

Primeiros kits contêm leite integral, biscoito, arroz e feijão
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Propositura de autoria do vereador Roderley Mioto foi 
aprovada por unanimidade

os alimentos que fazem parte da 
merenda escolar em kits de alimen-
tação para os alunos.

O Decreto Municipal nº 5765, 
publicado no último dia 3 de abril, 
normatizou a ação, que está sendo 
desenvolvida pela Secretaria da 
Educação e contará com o acompa-
nhamento do Conselho de Alimen-
tação Escolar (CAE).

Os primeiros kits foram entre-
gues para alunos beneficiários do 
Bolsa Família. Nesta semana, as 
unidades escolares também já ca-
dastraram os alunos que não fazem 
parte do programa de transferên-
cia de renda mas que demonstra-
ram interesse. Esse grupo receberá 
os kits após o feriado da ‘Semana 
Santa’, dia 17 de abril.

As escolas estão separando 
e pesando os produtos, fechan-
do, etiquetando e identificando o 
nome, marca, lote e data de valida-
de de cada gênero alimentício. Em 
seguida, o kit é montado em saco 
plástico facilitando o seu transpor-
te e entrega.

Os kits, que serão montados 
conforme o estoque da rede muni-
cipal, contarão, neste primeiro mo-
mento, com leite integral, biscoito, 
arroz e feijão.

“Estamos adotando todas as 
medidas sanitárias e higiênicas 
na manipulação desses itens, 
que são alimentos não perecí-
veis para consumo até o dia 30 
de abril, complementando, desta 
forma, a alimentação dos alunos 
em casa”, afirmou a secretária 
Municipal de Educação, Luciana 
Ferreira.

Para quem não fez o cadastro e 
tem interesse em receber o kit, po-
derá procurar a própria escola no 
próximo dia 22 de abril e fazer o 
seu cadastramento para uma opor-
tunidade futura.

 O secretário adjunto de Governo, Alexandre Pereira Costa, o diretor da Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária Rafael Lamana, a secretária de Saúde Valéria dos Santos e a 
médica pneumologista doutora Mariah Prata
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EXPEDIENTE

  

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

12ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 17 de abril de 2020, sexta-feira, às 14h30min.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 01/2020, do Poder Executivo, que “Comunica VETO parcial ao Autógrafo n° 
07/2020 que dispõe sobre as normas gerais para permissão do serviço de transporte individual 
de passageiros em veículos de aluguel – táxi, no Município de Pindamonhangaba, e dá outras 
providências”.

II. Projeto de Lei n° 42/2020, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a majoração de salário 
aos servidores municipais e reajuste da bolsa auxílio de estágio”.

III. Projeto de Lei n° 43/2020, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a majoração de salários 
para o quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Lei n° 44/2020, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a revisão dos subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais”.

V. Projeto de Lei n° 45/2020, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a revisão do subsídio dos 
Vereadores”.

 Pindamonhangaba, 06 de abril de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Plenário da Câmara de Pindamonhangaba: parlamentares aprovaram alterações na Lei Orçamentária 
do ano de 2020 e no Plano Plurianual 2018/2021

ATO Nº 10, DE 01 DE ABRIL DE 2020.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e 
prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018, 14/2018, 18/2018, 05/2019, 09/2019, 
13/2019 e 21/2019), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um 
serviço de�icitário à população de Pindamonhangaba. 

  VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
baixa o seguinte ATO:
  Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos 
n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018, 14/2018, 18/2018, 05/2019, 09/2019, 13/2019 e 21/2019), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a 
prestar um serviço de�icitário à população de Pindamonhangaba, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 01 de abril de 2020.
  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  Pindamonhangaba, 01 de abril de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR – FC
Presidente

    
Publicado no Departamento Legislativo

Notas explicativas:

1. Veto n° 01/2020 - Esta matéria trata do Veto parcial ao Autógrafo n° 07/2020 sobre as normas gerais para 
permissão do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi em Pindamonhangaba.

2. Projetos de Lei n° 42/2020, do Poder Executivo e n° 43/2020, da Mesa Diretora - Projetos tratam da majoração 
de salário aos servidores municipais da Prefeitura e reajuste da bolsa auxílio de estágio e também dos servidores 
do Poder Legislativo.

3. Projetos de Lei n° 44/2020 e n° 45/2020, da Mesa Diretora - Projetos tratam da revisão dos subsídios do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dos Vereadores.

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou nesta segunda-feira, 
dia 06 de abril,  às 9h30 da 
manhã, a 11ª Sessão Ordi-
nária de 2020. A reunião 
oficial plenária aconteceu 
no Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira” e, 
além dos requerimentos e 
indicações, os parlamen-
tares da cidade promove-
ram a análise, discutiram 
e votaram 2 Projetos de 
Lei que estavam relacio-
nados na Ordem do Dia da 
sessão. Os dois projetos 
foram aprovados por una-
nimidade.

Lei Orçamentária
de 2020
O primeiro Projeto de 

Câmara de Pindamonhangaba aprova 
Projeto de Lei do Poder Executivo com 

alterações de metas e indicadores
das Leis Orçamentárias

Projeto prevê alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas 
e Ações da Lei Orçamentária de 2020 e do Plano Plurianual do período de 2018/2021

Lei foi o n° 38/2020, do 
Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a alteração, ex-
clusão e inclusão de Me-
tas, Indicadores, Unidades 
de Medidas e Ações nos 
anexos V, VI, anexos de 
metas fiscais dos Demons-
trativos I, III e planilhas 
auxiliares da Lei n° 6.236 
de 30 de julho de 2019, 
que dispõe sobre as dire-
trizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamen-
tária de 2020”. 

Plano Plurianual 
2018/2021
Logo em seguida, os ve-

readores aprovaram – tam-
bém por unanimidade – o 
Projeto de Lei n° 39/2020, 
do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a alteração 
da estimativa das receitas 
orçamentárias no anexo I, 
alteração, exclusão e in-
clusão de Metas, Indica-
dores, Unidades de Medi-
das e Ações nos anexos, 
II e III da Lei n° 6.068, de 
23 de novembro de 2017, 
que institui o Plano Plu-
rianual para o período 
2018/2021”.

Segundo as mensagens 
do Poder Executivo envia-
das à Câmara, o Poder Exe-
cutivo esclareceu que os 
projetos foram “elabora-
dos em função da exigên-
cia do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
quanto à compatibilização 
das peças orçamentárias 
PPA (Plano Plurianual), 
LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentárias) e LOA (Lei 
Orçamentária Anual)”. O 
Chefe do Poder Executivo 
esclareceu, ainda, que “as 
alterações referem-se ao 
exercício de 2020 na peça 
PPA conforme a estimativa 
de receita e despesa fixada 

na LOA aprovada através 
da Lei nº 6.299, de 19 de 
dezembro de 2019”. 

12º sessão
ordinária
Em virtude da comemo-

ração religiosa do feriado 
de São Benedito na próxi-
ma segunda-feira, dia 13 
de abril, os vereadores de 
Pindamonhangaba devem 
voltar a se reunir no Ple-
nário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira” na sex-

ta-feira, dia 17 de abril, às 
14h30, para a realização 
da 12ª sessão ordinária. A 
reunião é pública, mas de-
vido ao Ato nº 009/2020, 
será feita sem a presença 
de público no plenário da 
Casa Legislativa. No entan-
to, a sessão ordinária terá 
a transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela inter-
net no portal www.pinda-
monhangaba.sp.leg.br.
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SIGA AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E FIQUE EM CASA! 

O Centro de Acolhimento aos 
moradores de rua, viabilizado 
pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, iniciou na noite da úl-
tima terça-feira (7), com objetivo 
de apoiar esse público de risco no 
combate da contaminação do ví-
rus Covid-10.

O local de�inido para abrigar é o 
Ginásio de Esportes Manoel César 
Ribeiro, a “Quadra Coberta”, onde 

foi montado um local adequado, 
com toda a logística necessária, 
e que nos últimos dias recebeu 
inúmeras doações de empresas 
e população em geral. O centro 
de acolhimento teve o apoio da 
Secretaria de Esportes e Lazer e 
conta com camas, chuveiro quen-
te, quatro refeições por dia e aten-
dimento de enfermagem.

“A população de Pinda é mui-
to solidária! A prova disso são 

as inúmeras doações que rece-
bemos. Nosso agradecimento 
mais que especial a todos os que 
estão nos ajudando. Continuem 
encaminhando as suas doações”, 
agradeceu a secretária Ana Paula 
Miranda.

As pessoas que quiserem doar 
toalhas de banho, roupas de cama 
(solteiro), creme e escova dental, 
sabonetes e outros itens de higie-
ne, devem entrar em contato com 

a Secretaria de Assistência Social 
pelo 3643-1607, que a equipe da 
secretaria vai até a casa do doa-
dor buscar a doação.

“Temos uma equipe especial-
mente formada para buscar as 
doações. Olha que bacana, você 
pode ajudar sem sair de casa. A 
gente continua contando com 
essa solidariedade da população 
de Pinda, pois nossa previsão é 
manter este centro de acolhimen-

to, inicialmente, pelos próximos 
três meses”, �inalizou a secretária.

Para Evandro Gomes, respon-
sável pela Ouvidoria, o ato de 
doação está sendo fundamental 
para salvar vidas. “Agradecemos 
todos os voluntários, que neste 
momento estenderam suas mãos 
e seus corações para que unidos 
possamos amenizar esse sofri-
mento. O ato de se doar é muito 
importante”, a�irmou.

Centro de Acolhimento 
aos moradores de rua 

inicia atendimento 

Visando praticar uma melhor comunicação, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba vem utilizando todos os canais 

para transmitir e receber informações no cenário atual de 
pandemia e enfrentamento ao Covid-19. Em apenas 15 
dias, no período de 23 de março a 7 de abril, os canais 

“0800”, Ouvidoria e o 153 realizaram 8.311 atendimentos.
Com a união do departamento de Tecnologia da 

Informação e da Ouvidoria e a colaboração de diversos 
servidores, os canais têm atendido a população das 8 às 
20 horas e o aplicativo E-Ouve funciona 24 horas por dia, 

recebendo denúncias e reivindicações. 

Implantado em 23 de março, 
o “Disk Coronavírus”: 0800 878 
9629 iniciou as atividades es-
clarecendo as dúvidas e orien-
tando a população quanto ao 
atendimento médico e assuntos 
relacionados à saúde.

Além dos enfermeiros e pro-
�issionais da saúde que reali-
zam o atendimento pelo 0800, 
os serviços contam com a pre-
sença e orientação de pro�is-
sionais médicos. Mariah Prata, 
pneumologista da rede pública 
de saúde de Pindamonhangaba, 
é umas das pro�issionais que 
participa deste trabalho. “Está 
sendo uma ação muito válida, 
pois estamos na retaguarda e 
qualquer dúvida que as pro�is-
sionais têm, nós podemos es-
clarecer na hora e em muitos 
casos até conversamos direta-
mente com os pacientes, tran-
quilizando-os e transmitindo as 
informações corretas”, a�irmou 
a médica.

Com o aumento da demanda, 
o ‘Disk 0800’ passou a receber 
também denúncias de funcio-
namento irregular de estabele-
cimentos comerciais e prática 
de abusos de preços. Também 
foi criado o canal para informar 
a população sobre assuntos re-
lacionados a assistência social 
e auxílios e outro para receber 
noti�icações de doações para o 
Fundo Social de Solidariedade, 
abrigo para moradores de rua 
e colaboração para o Abrigo de 
Animais.

E-Ouve e 153 – Outro canal 
de participação popular dire-
cionado neste momento pela 
Prefeitura é o aplicativo E-Ouve, 
da Ouvidoria e o Disk Denúncia 

153, também estruturado para re-
ceber as denúncias sobre o Coro-
navírus e infrações aos decretos 
publicados pela Prefeitura.

Participam deste trabalho di-
versos servidores públicos e co-
missionados que realizam o traba-
lho na central ou em home of�ice. 
“Em um momento em que o aten-
dimento presencial é prejudicado, 
não medimos esforços para colo-
car toda a tecnologia à disposição 
da população”, a�irmou Danilo 
Velloso, secretário adjunto de Ad-
ministração e responsável pelo TI 
da Administração. “Um dos pilares 
da gestão do prefeito Isael é a ino-
vação e a humanização. Com isso, 
foi criado um call center que inova 
ao descentralizar o atendimento, 
utiliza de meios de última geração, 
mas sem esquecer o atendimen-
to individualizado da população”, 
destacou.

Diferentemente do que muitos 
pensam, o call center não se tra-
ta de um serviço automático com 
gravações e respostas padrão. Pelo 
contrário, são funcionários de di-
versas secretarias da Prefeitura de 
Pindamonhangaba que se volunta-
riam para ajudar o município e a 
população neste momento delica-
do. Parte dos atendimentos é rea-
lizada �isicamente nas centrais, ou-
tra parte é possível pelo servidor 
em home of�ice.

Para o voluntário Ricardo Flo-
res, secretário adjunto de Habi-
tação da Prefeitura, a nova forma 
de trabalhar é grati�icante. “Uma 
maneira de ajudar os munícipes é 
anotando as denúncias e orientan-
do da melhor forma. É um grande 
desa�io, mas tentamos transmitir o 
máximo de informações possíveis 
aos solicitantes”.

Canal Registros
153 5.080

Disk Corona - Dúvidas Saúde 1.949
E-Ouve / Ouvidoria 829

Disk 0800 - Ação Social 393
Disk 0800 - Doações 080

Total 8.331

Assim como ele, o ouvidor da 
Prefeitura, Evandro Gomes, rela-
ta a importância de fazer parte 
do Disk Denúncia. “A grande mo-
tivação que eu tive foi o amor ao 
próximo. Um momento tão di�ícil 
em que estamos passando é mui-
to importante proteger e ajudar 
o outro, como um ato de salvar 
vidas.” 

A funcionária Chris Suttani, da 
Secretaria de Governo, também 
faz parte da equipe e conta que 
alguns atendimentos são mais 
complexos que outros. “Mesmo 
sendo di�ícil é uma boa forma 
de ajudar. As pessoas estão sob 
pressão e preocupadas e acabam 
criando confusões. Nosso papel é 
orientar porque o grande propó-
sito do ‘Disk’ é justamente garan-

tir a segurança delas”.
Entre as duas centrais, por dia 

são cerca de 350 ligações, com 
pedidos e dúvidas dos tipos mais 
variados possíveis. “É um mo-
mento de muita incerteza, muito 
nervosismo e informações desen-
contradas. O que buscamos fazer 
é esclarecer cada detalhe do mo-
rador e orientar da melhor forma 
possível para tranquilidade dele 
e da família. Trabalhamos com 
muita dedicação aqui e sempre 
prontos para atender da melhor 
maneira possível”, resumiu o di-
retor de Atenção Especial, José 
Carlos Pinto.

Outros canais - Além destes 
canais, a prefeitura divulga o bo-
letim epidemiológico diariamen-
te às 18h e atualiza o site o�icial 

Disk 0800, Ouvidoria e 153 recebem 
mais de 8 mil atendimentos em 15 dias

Participam servidores 
públicos e comissionados, 
realizando o trabalho na 
central ou em home offi ce

www.pindamonhangaba.sp.gov.
br com todas as informações so-
bre o tema. O Facebook e o Ins-
tagram o�iciais da Prefeitura tam-
bém são canais de comunicação, 
atualizados várias vezes ao dia, 
para que toda a população �ique 
informada e fuja das fakenews.

Prefeitura divulga novos decretos 
para evitar propagação do 
coronavírus

Pindamonhangaba está 
estendendo o período de qua-
rentena, de acordo com de�i-
nição do Governo do Estado 
de São Paulo, para até o dia 
22 de abril. O decreto anterior 
tentou uma pequena �lexibi-
lização do funcionamento de 
alguns serviços, sempre com 
o objetivo de evitar aglome-
rações, contudo, devido ao 
número de casos positivos 
na cidade, somando ao pro-
nunciamento do governador 
do Estado, o “Comitê Admi-
nistrativo Extraordinário de 
Prevenção e Combate ao Co-
vid-19” se reuniu por, pratica-
mente, dois dias inteiros para 
discutir as melhores alterna-
tivas para frear o contágio da 
doença na cidade, incentivar 
o isolamento social sem que 
as pessoas que precisam tra-
balhar �icassem privadas dos 
serviços essenciais. 

Após muito ponderar, 
o Comitê �inalizou, nessa 
quarta-feira (8), dois novos 
decretos para disciplinar o 
funcionamento de serviços 
essenciais. Os decretos 5769 

e 5770/2020 estão publica-
dos no site o�icial da Prefeitu-
ra, disponíveis para consulta 
da população. E o call center 
153 também está preparado 
para atender as dúvidas, em 
seu horário de funcionamen-
to, das 7 às 20 horas. 

Em suma, os decretos au-
torizam o funcionamento de 
serviços de saúde essenciais, 
de urgência e emergência, 
também de saúde animal, 
instituições �inanceiras como 
bancos, �inanceiras e lotéri-
cas, de alimentos essenciais 
como supermercados, feira li-
vre, açougue, quitandas, entre 
outros, com as devidas regras 
e sem consumo no local, além 
de autorizar somente o deli-
very para food trucks, restau-
rantes e lanchonetes. Centros 
de abastecimentos essenciais 
também foram autorizados 
a funcionar, como depósi-
tos de água e gás, o�icinas de 
carros, postos de combustí-
vel, transportadoras, lojas de 
tecido (para incentivar o uso 
das máscaras de tecido), fu-
nerárias, comunicação social 

e visual, entre outros, sendo 
lojas de embalagens somente 
delivery e manutenção de ele-
trodomésticos e eletrônicos 
somente com agendamento. 
Sempre com o objetivo de evi-
tar aglomerações e evitar a 
circulação do vírus na cidade. 

O decreto 5769/2020 tam-
bém exige para os estabeleci-
mentos contemplados a �ixa-
ção de cartazes informativos 
em para a população, disponí-
veis no anexo, com os telefo-
nes para denúncias de preços 
abusivos e para tirar dúvidas. 
O Comitê deliberará sobre ca-
sos adicionais. A Secretaria 
Municipal de Segurança Pú-
blica, em conjunto com a Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
demais órgãos competentes, 
�iscalizarão o efetivo cumpri-
mento deste Decreto, estando 
os infratores sujeitos à sus-
pensão e cassação do alvará 
de funcionamento, aplicação 
de multa, e demais medidas 
legais pertinentes, inclusive 
de ordem criminal. O site da 
Prefeitura é o www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

coronavírus 
Tribuna do NortePindamonhangaba, 9 de abril de 2020

5

coronavírus 



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de abril de 2020

sociais

6

sociais
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SIGA AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E FIQUE EM CASA! 

Dois anos da Antonella 

E no domingo, dia 5 de março, quem completou 2 anos 
foi a pequena Antonella Furtado Franco. Em tempos de 
pandemia, os papais Dione e Rayenne, os titios Rayssa 
e José Luis, e a vovó coruja Denise Furtado �izeram uma 
comemoração muito reservada, mas com muita alegria!

Muita luz 

Para quem é pura luz, a jornalista Aline Bernardes 
Coladelli, aniversariante dessa quarta-feira (8). Embora não 
tenha conseguido comemorar como gosta, seus familiares e 
amigos enviaram muitas mensagens, desejando muita paz, 
saúde e sucesso, ao lado da família e do esposo Anderson.

Bênçãos sem fim  

Para Maria Aparecida, que completou 75 anos de vida, 
no dia 7 de abril. Seu esposo Manoel, seus �ilhos Con, Bel e 
Zé, os netos e os bisnetos desejam muita luz, saúde e paz!

Bem-vindo!

Quem chegou no dia 3 de abril foi o pequeno Miguel. 
Seus pais Marcus e Gisele, a avó ‘babona’ Con, e todos os 
familiares estão radiantes desde a sua chegada. Todos 
desejam muita saúde e muita luz. 

Paz e sabedoria

Para Regina Helena Lopes, que soprou velinhas no dia 7 de 
abril. toda a sua família, em especial os �ilhos Júlia, Ana Clara 
e Eduardo a parabenizam desejando que seus novos 365 dias 
sejam de muita luz, paz e saúde.

Novo ciclo

Quem fez aniversário no dia 7 de abril foi Samantha 
Ferraz. Seu namorado Gabriel Henrique e todos os fami-
liares e amigos desejam bênçãos, alegria e paz.

Bênçãos de Cristo 

Na vida do pastor Willian Gonzaga, que completará 
mais um ano de vida no dia  12 de abril. Sua esposa Daya-
ne, sua �ilhinha Sara e todos os seus amigos e familiares o 
cumprimentam pela data.

Tudo de bom

Para o diretor de Recursos Humanos da Prefeitura, 
Thiago Carvalho, que completa mais um ano de vida nesta 
quinta-feira (9). Sua esposa Solange, sua �ilhinha Júlia, 
todos os seus familiares e amigos, em especial a equipe do 
RH, desejam muita luz e prosperidade.

Paz e luz  

Para o vice-prefeito Ricardo Piorino, que completa 
mais um ano de vida nesta quinta-feira (9). Ele recebe 
os parabéns do seu �ilho Ricardinho, que também é 
aniversariante deste mês de abril, e de todos os amigos 
e familiares. Felicidades aos dois! 


