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Construção do novo terminal rodoviário 
é iniciada às margens da Via Dutra

Pindamonhangaba terá, a 
partir de 2021, um novo e mo-
derno terminal rodoviário de 
passageiros. Com os projetos 
e planejamento iniciado em 
2018, o empreendimento entra 
na fase de execução através da 
Prefeitura do município.

As obras tiveram início nes-
te mês de junho e estão sendo 
realizadas em uma proprieda-
de doada ao município pelos 
empresários da Rede Shibata de 
Supermercados, às margens da 
Rodovia Presidente Dutra, pró-
ximo à Fundação Universitária 
(UniFunvic). Atualmente, vem 
sendo realizada a terraplana-
gem para atender as devidas 
inclinações.

Ruas Monteiro 
de Godoy e João 
Fabiano recebem 
o recapeamento 
de asfalto

O programa de moderniza-
ção do pavimento do município 
prossegue a todo vapor. Após a 
conclusão do recapeamento as-
fálti co no Anel Viário e no bairro 
Pasin, a programação segue para 
mais bairros do município.

Nesta semana, as ruas Dr. 
Monteiro de Godoy (bairro Bosque 
da Princesa) e João Fabiano (no 
Santana) foram benefi ciadas com 
o recapeamento em 100% de sua 
extensão.

Moradores aprovam 
melhorias na 
Estrada Municipal 
Capitão Avelino 
Alves Pereira

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento, avança 
com serviços de manutenção e 
conservação de Estradas Rurais. 
As obras na Estrada Municipal 
Capitão Avelino Alves Pereira, no 
bairro do Pinga, foram aprovadas 
pelos moradores. 

A família Cândido Pereira, por 
exemplo, é tradicional no bairro. 
Eles fabricam doces, queijo, são 
agricultores familiares – e grandes 
dependentes da estrada para es-
coar seus produtos até o polo de 
venda no Mercado Municipal. 

As estradas rurais são essenciais no escoamento da produção agrícola do município
7PÁG. 

Em live, 
Prefeitura dá 
detalhes da 
pandemia em 
Pinda e alerta 
população

A live sobre o estado da 
pandemia por coronavírus 
em Pindamonhangaba, 
promovida pela Secretaria 
de Saúde do município, dia 
25 de junho, alcançou mi-
lhares de pessoas. Durante 
o evento foram quase 600 
pessoas online e cerca de 
650 perguntas, além de 12 
mil visualizações até o início 
da tarde de ontem.
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Com um investi mento previsto de R$ 7,1 milhões de reais, o terminal abrange uma área de 9.700m2 e a previsão de entrega está marcada para o início do segundo semestre de 2021
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Retomada gradual das aulas
Entre as notícias desta edição, destacamos “o anúncio da 

retomada das aulas no Estado de São Paulo” – talvez o assunto 
mais comentado da semana. Isso porque na última quarta-feira 
(24), o governador João Dória informou que a retomada das 
aulas presenciais em todos os níveis de ensino das redes pública e 
privada está prevista para o dia 8 de setembro de 2020.

“Já?”; “Ainda?”; “É seguro?”; “Não há riscos?”; “Os maiores 
‘ainda se cuidam um pouco’, mas e as crianças como fi cam?”; “Já 
haverá vacina ou medicamentos efi cazes?”.

O que não falta é pergunta. Há respostas? Algumas. Mas com 
certeza existem pessoas empenhadas em amenizar sintomas e 
combater, diariamente, essa doença e suas devastadoras conse-
quências na saúde física, mental e econômica da população.

Desde o início da confi rmação da pandemia, este jornal vem 
destacando, por meio de matérias, as diversas ações de órgãos 
públicos, privados, do terceiro setor e até projetos solos nesta 
luta diária.  

Nosso objetivo, enquanto veículo de comunicação, é que 
nossos leitores sejam informados, de forma coerente e adequada, 
sem alarmismo e também sem negacionismo – negar a realidade 
como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Equilí-
brio: é isso que falta, sobretudo, a nossa geração! 

No momento, a previsão é que as aulas presenciais retomem 
em três etapas. Na primeira, as salas terão ocupação máxima de 
35%, com revezamento de estudantes. Na segunda, a previsão é 
que até 70% dos alunos possam voltar às escolas; e na terceira, 
100% dos alunos. Portanto, será necessário que tanto a rede 
pública quanto a privada – do ensino infantil ao superior – sigam 
protocolos rígidos de segurança defi nidos no ‘Plano São Paulo’ de 
indicadores de saúde.

Vale lembrar que tudo isso é uma previsão e que este plane-
jamento foi pensado de forma condicional, isto é, depende da 
evolução ou da involução do contágio.  

Em todo os Estado de São Paulo, a volta deve ser gradual e 
responsável, prezando fundamentalmente a saúde e a vida dos 
alunos e dos profi ssionais da Educação.

E é sempre válido reforçar: teve dúvida, pergunte. Não tem 
certeza se é verdade, não compartilhe. Grupos sociais não são 
fontes ofi ciais. Se possível, fi que em casa!
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Uma ação para todos 
valem a pena e assim comece a 
valorizar outras coisas e entre 
elas espero que esteja o volun-
tariado. Calma antes que pare a 
leitura porque acha que estou te 
obrigando a ser voluntário, não 
é esta minha intenção.

Perguntei a uma amiga o por-
quê ela fazia trabalho voluntário 
e como a conheço e sei do seu co-
nhecimento da escrita, esperava 
um texto para me inspirar e qual 
não foi minha surpresa quando 
ela enviou um e-mail com a res-
posta: “por que o mundo sem so-
lidariedade é um erro”.

Curta, direta, objetiva, cla-
ra, uma frase matadora, quan-
do olhei, imediatamente pen-
sei: Por que eu não escrevi isso 
antes?

Assim acredito que deva ser 
o mundo, solidário, uns cuidan-
do dos outros, uns preocupados 

Ainda tem gente que fala que 
não consegue fazer trabalho vo-
luntário por falta de tempo, bom 
tempo foi uma coisa que nos de-
ram de montão nesta pandemia, 
mas como um bom otimista (com 
baixas de vez em quando como 
todos), quero trabalhar como se 
amanhã estivéssemos livres da 
pandemia e pudéssemos voltar a 
novo normal, como todos dizem. 
O que você fará com seu novo 
tempo? Vai continuar dizendo 
que não tem tempo para nada? 
Agora que a pandemia acabou 
tenho que recuperar o tempo 
que fi quei parado. Será assim ou 
você vai assumir que percebeu 
que gastava tempo com coisas 
inúteis, com coisas que não va-
liam o tempo utilizado? Eu es-
pero verdadeiramente que você 
tenha percebido o quanto tempo 
dispendemos com coisas que não 

Construindo
Cidadania

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.

com os outros e assim todos vi-
veríamos bem e em harmonia, 
portanto vivemos em um mun-
do ainda torto, ainda por ser re-
parado, pois ainda vivemos um 
modelo errado, onde cada um 
na sua grande maioria ainda só 
se preocupa com o seu cercadi-
nho e muitos em tirar o cercadi-
nho do outro.

O trabalho voluntario está ai 
como nossa lição de casa, esta 
pandemia veio como nossa pro-
fessora, mostrando que temos 
muita lição de casa por fazer, 
não que não soubéssemos, mas 
ignorávamos e ela veio para 
dizer que não podemos fazer 
assim e temos que recuperar o 
tempo perdido. Será que enten-
demos a mensagem? Será que 
estamos fazendo nossa lição? 
Agora temos que esperar para 
ver o resultado.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Cultura, abre as inscrições 
para Projetos Culturais perten-
centes aos benefícios do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais – FMAPC para o ano de 
2020, que visa a benefi ciar, por 
meio de fi nanciamento, projetos 
de criação no campo das artes. As 
inscrições começaram no dia 24 
de junho e vão até 09 de agosto.

As inscrições são realizadas 
no site da prefeitura (abaixo), 
poderão se inscrever pessoa ju-
rídica ou física que comprovem 
sede ou domicílio há mais de dois 
anos no município de Pindamo-
nhangaba e que tenham como 
objetivo atividades culturais e de 
interesse público e social.

Os projetos poderão ser reali-
zados em espaços independentes, 
em lugares públicos ou em plata-
formas digitais. O proponente de-
verá elaborar projetos que tenha 
uma ou mais áreas em lingua-
gens artísticas como: Artes visu-
ais, Música, Teatro, Circo, Ópera, 
Dança, Literatura, Cultura popu-

Departamento de Cultura abre 
inscrições para Projetos Culturais

Comitê de Crise desenvolve plano de 
soluções e incentivo para comércio local 
em tempos de pandemia

lar, Arte digital, Audiovisual, Cul-
tura da infância, Novas mídias e 
Patrimônio histórico. Serão sele-
cionados oito projetos titulares e 
oito projetos suplentes.

A diretora do Departamen-
to de Cultura, Rebeca Guaragna 
Guedes, diz que é importante fi -
nanciar e investir em cultura para 
fortalecer as formas de circulação 
de cultura na cidade. “O Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais de Pindamonhangaba é 
um mecanismo de fi nanciamen-
to público que ajuda as pessoas 
realizarem projetos de natureza 
artística e cultural, uma forma de 
estimular a produção artístico-
cultural e de ampliar o acesso aos 
bens culturais e artísticos, valori-
zando os profi ssionais das áreas 
artísticas”, afi rma a diretora.

O ‘Edital Linguagens Artísticas 
2020 – FMAPC’ e a inscrição online 
estão disponíveis no site da Pre-
feitura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e para mais informações, 
só entrar em contato com a Secre-
taria de Cultura pelos telefones 
3642-1080 ou 3643-2690.

Uma decisão judicial profe-
rida recentemente modifi cará 
o pagamento das férias dos 
servidores públicos munici-
pais da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. Após ampla dis-
cussão e recursos, a Prefeitura 
acatará a decisão e a partir 
deste mês de junho está alte-
rando as fórmulas da folha de 
pagamento de junho de 2020.

A partir de agora, o servi-
dor público que gozar de fé-
rias receberá dois hollerith. 
Um de férias contendo valor 
da antecipação do pagamento 
dos dias de féria, o valor do 1/3 
de férias e o abono pecuniário 
de férias (quando convertido 
dias em pecúnia), além dos 
descontos obrigatórios (INSS, 

Imposto de Renda e Pensão 
Alimentícia Judicial).

No segundo hollerith, conte-
rá as informações de praxe do 
pagamento mensal, com a re-
muneração dos dias efetivos do 
salário, sendo excluído o perío-
do de férias que já foi quitado 
no primeiro hollerith de férias.

A Secretaria de Adminis-
tração informa ainda que os 
valores já quitados de férias 
são lançados no pagamento 
mensal somente para confi -
gurar e efetuar os devidos re-
colhimentos de INSS e FGTS.

Com o pagamento de férias 
de forma separada do paga-
mento mensal, os servidores 
devem atentar às situações de 
ausência de saldo/margem para 

os descontos de empréstimos fi -
nanceiros consignados, valores 
de repasse à ASPMP (Associa-
ção dos Servidores), valores de 
repasse ao SINDSEP (Sindicato 
dos Servidores) etc, devendo 
esses valores serem quitados 
de forma direta aos bancos e/ou 
instituições.

“Estamos fazendo essa 
alerta, pois muitos servidores 
irão voltar de férias sem sal-
do de valores de pagamento 
devido a antecipação do pa-
gamento logo quando ele saiu 
de férias. Ressaltamos que 
não foi uma decisão unilate-
ral da Prefeitura e essa obri-
gação foi nos imposta para se 
adequar à legislação”, alertou 
o secretário Fabrício Pereira.

Decisão judicial modifi ca 
pagamento de férias dos 
servidores municipais

Na última segunda-feira 
(22), integrantes do ‘Comitê 
e Gabinete de Crise para Pre-
venção e Monitoramento aos 
Efeitos do Coronavírus’ se 
reuniram com representantes 
da Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhanga-
ba, do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador, do Senac, e 
setores da Prefeitura (Desen-
volvimento Econômico, Tu-
rismo, Comunicação, Governo 
e Tecnologia da Informação), 
em busca de soluções e incen-
tivo para o desenvolvimento 
do comércio e serviços de Pin-
damonhangaba de maneira 
não presencial, devido ao mo-
mento atual de pandemia do 
Coronavírus.

O secretário adjunto de Ad-
ministração, responsável pela 
área de TI da Prefeitura, Da-
nilo Velloso, apresentou as di-
retrizes do Comitê, explicando 
que a intenção é adequar o de-
senvolvimento à nova realida-
de, com incentivo à economia, 
mas sem perder o foco da saú-
de. “Precisamos pensar para 
além de um ou dois meses de 
crise, precisamos de um plano 
para pelo menos seis meses, 
pois mesmo com o retorno, a 

situação econômica geral não 
vai voltar a ser como era an-
tes da pandemia, não em um 
primeiro momento. Teremos o 
que chamam de um novo nor-
mal e precisamos nos adaptar 
a ele”, destacou. 

De acordo com a presiden-
te da Acip, Ana Cristina Puc-
ci, é muito importante pensar 
na retomada com estratégia e 
planejamento, sem esquecer 
a criatividade e a utilização 
das ferramentas que estão 
disponíveis. Ela considera im-
portante ouvir as empresas 
maiores e monitorar a cadeia 
produtiva. 

Para o secretário de Gover-
no, Marcelo Martuscelli, uma 
das primeiras ações que de-
vem ser realizadas é uma aná-
lise sobre o quadro do comér-

cio atual e um contato dentro 
das cadeias produtivas, interli-
gando e aproximando os mes-
mos perfi s de produção. 

A responsável pelo Banco 
do Povo em Pinda, Sônia Ma-
ria Dias dos Santos, forneceu 
dados curiosos, como o caso 
de comerciantes que amplia-
ram seu lucro com as portas 
fechadas, atendendo somen-
te delivery. Ela também falou 
a respeito dos benefícios em 
taxa de juros na linha de crédi-
to para os pequenos empreen-
dedores, lembrando que este 
incentivo pode ser primordial 
para a saúde econômica da 
empresa. 

Após a apresentação da ini-
ciativa, fi cou agendada uma 
próxima reunião para a segun-
da semana de julho.
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Comitê de Crise desenvolve plano de 
soluções e incentivo para comércio local 
em tempos de pandemia

Na última segunda-feira 
(22), integrantes do ‘Comitê 
e Gabinete de Crise para Pre-
venção e Monitoramento aos 
Efeitos do Coronavírus’ se 
reuniram com representantes 
da Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhanga-
ba, do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador, do Senac, e 
setores da Prefeitura (Desen-
volvimento Econômico, Tu-
rismo, Comunicação, Governo 
e Tecnologia da Informação), 
em busca de soluções e incen-
tivo para o desenvolvimento 
do comércio e serviços de Pin-
damonhangaba de maneira 
não presencial, devido ao mo-
mento atual de pandemia do 
Coronavírus.

O secretário adjunto de Ad-
ministração, responsável pela 
área de TI da Prefeitura, Da-
nilo Velloso, apresentou as di-
retrizes do Comitê, explicando 
que a intenção é adequar o de-
senvolvimento à nova realida-
de, com incentivo à economia, 
mas sem perder o foco da saú-
de. “Precisamos pensar para 
além de um ou dois meses de 
crise, precisamos de um plano 
para pelo menos seis meses, 
pois mesmo com o retorno, a 

situação econômica geral não 
vai voltar a ser como era an-
tes da pandemia, não em um 
primeiro momento. Teremos o 
que chamam de um novo nor-
mal e precisamos nos adaptar 
a ele”, destacou. 

De acordo com a presiden-
te da Acip, Ana Cristina Puc-
ci, é muito importante pensar 
na retomada com estratégia e 
planejamento, sem esquecer 
a criatividade e a utilização 
das ferramentas que estão 
disponíveis. Ela considera im-
portante ouvir as empresas 
maiores e monitorar a cadeia 
produtiva. 

Para o secretário de Gover-
no, Marcelo Martuscelli, uma 
das primeiras ações que de-
vem ser realizadas é uma aná-
lise sobre o quadro do comér-

cio atual e um contato dentro 
das cadeias produtivas, interli-
gando e aproximando os mes-
mos perfi s de produção. 

A responsável pelo Banco 
do Povo em Pinda, Sônia Ma-
ria Dias dos Santos, forneceu 
dados curiosos, como o caso 
de comerciantes que amplia-
ram seu lucro com as portas 
fechadas, atendendo somen-
te delivery. Ela também falou 
a respeito dos benefícios em 
taxa de juros na linha de crédi-
to para os pequenos empreen-
dedores, lembrando que este 
incentivo pode ser primordial 
para a saúde econômica da 
empresa. 

Após a apresentação da ini-
ciativa, fi cou agendada uma 
próxima reunião para a segun-
da semana de julho.

Grupos artí sti cos e de dança podem se inscrever
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cidade
Construção do novo terminal rodoviário 
é iniciada às margens da Via Dutra

Pindamonhangaba terá, a 
partir de 2021, um novo e mo-
derno terminal rodoviário de 
passageiros. Com os projetos 
e planejamento iniciado em 
2018, o empreendimento entra 
na fase de execução através da 
Prefeitura do município.

As obras tiveram início nes-
te mês de junho e estão sendo 
realizadas em uma proprieda-
de doada ao município pelos 
empresários da Rede Shibata de 
Supermercados, às margens da 
Rodovia Presidente Dutra, pró-
ximo à Fundação Universitária 
(UniFunvic). Atualmente, vem 
sendo realizada a terraplana-
gem para atender as devidas 
inclinações.

A empresa responsável pela 
obra é KF Construções e Servi-
ços, vencedora da concorrência 
Pública 08/2019 e o investimen-
to previsto é de R$ 7,1 milhões 
de reais. O empreendimento 
terá uma área de 9.700m2 entre 
plataforma e área de circulação 
e o prédio com 1.860m2.

Além das 10 vagas na plata-
forma de embarque e desem-
barque e área de estacionamen-
to para ônibus, o espaço terá 
área administrativa com vesti-
ário e copa para funcionários, 
guichês, sanitários públicos 
acessíveis, fraldário, guarda-
volume, e espaços para locação 
de pontos comerciais e praça de 
alimentação.

O estacionamento contará 
com área para táxis e motoristas 
de aplicativo, área para carga e 
descarga para serviços, área para 
motos e bicicletas e mais de 50 
vagas para veículos de passeio. 
A nova rodoviária ainda conta-
rá com uma praça externa, bem 
Iluminada e com trabalho paisa-
gístico.

“Com certeza teremos um es-
paço mais adequados à realidade 

Para a população ter uma ideia 
de como ficará a obra, a Prefeitu-
ra contou com apoio da empresa 
Estalos Mentais que fez a doação da 
maquete eletrônica, colaborando de 
forma voluntária com esse projeto 
de interesse público.

“Trabalhar com empresas parcei-
ras de forma colaborativa também 
está em nosso DNA. Nesse projeto 
da nova rodoviária de Pindamo-
nhangaba, o trabalho conjunto 
com a Atmosfera Media e com o 

arquiteto Daniel Matias, fizeram 
toda diferença”, afirmou o diretor da 
empresa, Lucas Schmidt.

Segundo ele, a Estalos Mentais 
tem como missão ajudar empresas a 
identificar problemas, gerar soluções 
e intensificar resultados de forma 
inovadora. “Nosso foco principal 
engloba sempre as pessoas, pois 
quando buscamos evolução pensan-
do e ouvindo todos os reais inte-
ressados, a assertividade é muito 
maior”, finalizou.

Maquete

A rodoviária terá uma área de 9.700m2, entre plataforma e área de circulação e o prédio com 1.860m2

Câmera do COI flagra furto na região central e autor é preso em flagrante
Na madrugada da última 

terça-feira (23), a Guarda Ci-
vil Metropolitana da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
flagrou, pelas câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), uma movimen-
tação estranha na região 
central, próximo à linha fér-
rea – segundo a equipe.

Ainda de acordo com a 
equipe, a imagem mostra-
va um homem empurrando 
uma bicicleta sentido ponto 
de ônibus (próximo a Escola 
Alfredo Pujol). Ele foi abor-
dado por um motociclista 
e, na sequência, o homem 
abandona a bicicleta e segue 
caminhando sozinho sentido 
Rua Frederico Machado.

Diante das imagens, a 
viatura da GCM foi até o 
local e após contato com o 
motociclista, ele informou 
que foi abordado por um 
senhor informando que 
sua bicicleta acabara de 

ser furtada. Instantes de-
pois o motociclista avistou 
esse homem empurrando 
uma bicicleta similar e após 
questionar o indivíduo, sem 
nenhuma animosidade o 
mesmo abandonou a bici-
cleta e saiu caminhando.

Em diligência pelas ime-
diações, os integrantes da 
Guarda Civil encontraram o 
suspeito identificando, um 
homem de 45 anos, que, após 
questionado justificou ter 
comprado a bicicleta por R$ 
20, no ponto de ônibus. Após 
ser confrontado sobre as 
imagens do COI, ele mesmo 
mudou a versão, informan-
do ter comprado no mer-
cado municipal. Ainda na 
região central, a GCM encon-
trou o senhor que abordou o 
motociclista e prontamente 
reconheceu a bicicleta como 
sendo sua.

Diante dos fatos o Delega-
do Dr. Vinicius Garcia Viei-

ra determinou a prisão em 
flagrante do autor para en-
caminhamento ao sistema 
prisional.

O comandante da GCM 
Sandro Alvarenga parabeni-
zou a ação rápida dos agentes 
que conseguiram encerrar 
a ocorrência com um final 
positivo. O Secretário de Se-
gurança, José Sodário Viana, 
afirmou que o objetivo do 
monitoramento por câmeras 
é estar atento a toda movi-
mentação suspeita. “Eviden-
temente, que são muitas câ-
meras, vários ângulos, e nem 
sempre conseguimos ter um 
resultado 100% assertivo. No 
início do mês, por exemplo, 
tivemos uma tentativa de fur-
to a uma loja de roupa e não 
conseguimos identificar. Con-
versamos com o empresário e 
estamos sempre dialogando 
com a sociedade em busca 
de uma cidade mais segura”, 
afirmou Sodário.

e ao crescimento do município e 
com o novo terminal o município 
teremos também a possibilidade 
de uma melhor organização do 
sistema de transporte público 
municipal”, afirmou a secretaria 
de Obras e Planejamento, Marce-
la Franco.

Segundo a secretária, outro 
objetivo deste investimento 
será levar o desenvolvimento 
para novos horizontes da cida-
de, desafogando o espaço atual 
e melhorando a qualidade de 
serviço ao munícipe, além da ci-
dade ganhar um novo ponto de 
entretenimento.

Com a chegada da nova ro-
doviária às margens da Rodo-
via Presidente Dutra, Pinda-
monhangaba desbrava novas 
possibilidades de crescimento 
para uma região pouco explora-
da, que no final da década de 90 
recebeu a FAPI (Faculdade de 
Pindamonhangaba), atualmen-
te UniFunvic. A expectativa é de 
que nesta região a cidade rece-
ba, no futuro, o prolongamento 
da Rodovia Carvalho Pinto, que 
irá interligar à Via Dutra, onde 
estrategicamente estará locali-
zada o futuro terminal.

“Outra intenção é atrair 
como ponto de embarque e de-
sembarque as linhas com desti-
no às grandes cidades do Brasil 
no sentido Rio de Janeiro, uma 
vez que a maioria das rodovi-
árias da região está localizada 
no sentido São Paulo. E outro 
aspecto que poderemos explo-
rar com essa obra é a questão 
do turismo, que será fomenta-
do com melhor estrutura”, ex-
plicou Marcela Franco.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, a obra demonstra que a 
cidade está num outro patamar. 
“Fizemos um grande sacrifício 
e ações de economicidade para 
buscar os recursos para que essa 

Reprodução
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obra tornasse realidade. A úni-
ca rodoviária que nossa cidade 
tem foi construída na gestão do 
ex-prefeito João Bosco Nogueira 
e inaugurada em novembro de 
1988, portanto ela nos serviu du-
rante 32 anos, agora precisamos 
avançar”.

A previsão de entrega desta 
obra está marcada para o início 
do segundo semestre de 2021.

Terminal em Moreira César – 
Com previsão para entrega ainda 
neste ano, o Distrito de Moreira 
também será beneficiado e pela 
primeira vez terá um terminal 
rodoviário. A empresa Convale 
Construtora está executando a 
obra, com custo de R$ 2,78 mi-
lhões, e já teve colunas e cober-
tura concluídas, estando em fase 
de construção dos boxes. A obra 

encontra-se no antigo pátio de 
festas do Distrito, ao lado da Vila 
dos Afetos e trará mais comodi-
dade aos usuários do transporte 
público, além de movimentar a 
economia na região.

Com os dois novos terminais 
em operação no município, a 
atual rodoviária será desativada 
e seu espaço será utilizado para 
projetos futuros da Prefeitura.

A Polícia Militar e a Guarda 
Civil Metropolitana da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
realizam, neste final de sema-
na, a operação “Fica em Casa”, 
objetivando percorrer os locais 
públicos de maiores movi-
mentações e desestimular as 
aglomerações.

Em reunião realizada na 
terça-feira (23) entre o ‘Comitê 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus’ no município e a Coman-
dante da Polícia Militar, Capitã 
Lucimeire Jerônymo, foi deci-
dido que a operação terá início 
nesta sexta-feira (26).

“Percebemos que com a 
flexibilização muitas pessoas 
estão entendendo que podem 
relaxar também com as reco-
mendações necessárias e estão 

se descuidando quanto às 
medidas de distanciamento e 
formando pontos de aglomera-
ção nas praças e outros locais 
públicos e até mesmo particu-
lares. O 153 da Prefeitura vem 
recebendo diversas denúncias 
diariamente e esta operação 
irá atuar nos pontos identifi-
cados com maior reclamação”, 
afirmou a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos.

O objetivo é percorrer espa-
ços públicos, estabelecimentos 
comerciais numa ação con-
junta com a participação da 
PM, GCM, Departamento de 
Fiscalização e Posturas e Vigi-
lância Epidemiológica, visando 
evitar e dispersar aglomerações 
e auxiliar na manutenção do 
isolamento social.

“As denúncias mais citadas 
são aglomerações em praças 
públicas e quadras de esportes 
e relatos de festas e reuniões 
sociais, que serão visitados e 
se constatado o desrespeito 
ao decreto que proíbe aglome-
rações, poderemos autuar os 
responsáveis por crime contra 
a saúde pública”, explicou 
Valéria.

Para a Cap. Lucimeire 
Jerônymo “a Polícia Militar 
visa sempre manter a ordem 
pública e num momento 
de pandemia, mais do que 
nunca a nossa preocupação é 
também com o cumprimento 
das regras ditadas pelos 
órgãos e estaremos apoiando 
essa ação com nossos 
policiais”.

Polícia Militar e Guarda Civil realizam 
“Operação Fica em Casa” no fim de semana

Diante das imagens, a viatura da Guarda Municipal se dirigiu até o local
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Turismo de Pinda se prepara 
para retomada após pandemia

Pindamonhangaba está se 
preparando para retomar as ati-
vidades turísticas para quando o 
país voltar à normalidade, após a 
pandemia do coronavírus. A Se-
cretaria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura incentiva o turismo 
local, para quando este período 
de pandemia passar, para que os 
turistas e moradores da cidade 
possam começar a programar os 
passeios que pretendem fazer na 
cidade.

A Secretaria Municipal de 
Cultura e o Departamento de 
Turismo (Detur), juntamente 
com o Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur), incentivam 
o turismo local e estão buscan-
do ações para o fomento e de-

senvolvimento do turismo na 
cidade. Este trabalho vem sen-
do incentivado pelo Ministério 
do Turismo por meio da cam-
panha “Municípios Juntos pelo 
Turismo”. A ação foca na reto-
mada das atividades turísticas, 
entre elas incluindo a campa-
nha “Não cancele, remarque”, 
para as pessoas que já haviam 
agendado passeios e viagens 
antes do período de pandemia.  

Todas as informações tanto 
sobre atrativos turísticos de Pin-
da quanto sobre as ações realiza-
das por meio do Departamento 
de Turismo, podem ser obtidas 
pelos telefones 3643-1761 e 3643-
1424 ou e-mail o turismo@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Divulgação
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Turismo de aventura 
e esporte: atividades em 
meio à natureza se unem

A natureza privilegiada de 
Pindamonhangaba é propícia 
para o turismo de aventura e, 
um pouco mais além, para os 
esportes competitivos realiza-
dos em meio aos atrativos natu-
rais. Uma empresa da cidade se 
especializou nesses eventos. A 
Ultra realiza competições MTB, 
Race, DV e Cross Duathlon, en-
tre outras, que reúne um público 
específico, interessado por desa-
fios e superações. A Secretaria 
de Esportes da Prefeitura apoia 
a iniciativa.

As competições são realiza-
das há 9 anos e estão paralisa-
das neste momento de pande-
mia. Contudo, os organizadores 
pretendem retomar o calendário 
no final do ano, seguindo as 
orientações dos órgãos compe-
tentes e Ministério da Saúde.

O intuito da Ultra é de 

divulgar os atrativos naturais 
e turísticos do município de 
Pindamonhangaba e fomentar 
o esporte e a prática de exer-
cício físico, além do turismo de 
aventura na região.

“Estamos desde o início pen-
sando em formas de organizar 
um evento seguro com todas as 
precauções além das que já vem 
sendo criadas através dos proto-
colos que vem surgindo. Estamos 
acompanhando todos os órgãos 
e ansiosos para nos reencontrar”, 
afirmou Marcos Rodrigo Nescau. 
“Uma das coisas que sempre 
limitamos pelo impacto ambien-
tal é o número de atletas, não 
visamos quantidade e devido a 
essa pandemia pode ser que este 
número que já era limitado dimi-
nua”, pontuou, lembrando que os 
interessados devem garantir suas 
inscrições.
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Moradores aprovam melhorias 
na Estrada Municipal 
Capitão Avelino Alves Pereira

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento, avança com 
serviços de manutenção e 
conservação de Estradas 
Rurais. As obras na Estrada 
Municipal Capitão Avelino 
Alves Pereira, no bairro do 
Pinga, foram aprovadas 
pelos moradores. 

A família Cândido Pe-
reira, por exemplo, é tra-
dicional no bairro. Eles fa-
bricam doces, queijo, são 
agricultores familiares – e 
grandes dependentes da 

estrada para escoar seus 
produtos até o polo de ven-
da no Mercado Municipal. 

Marilsa Pereira ressal-
ta a importância de uma 
estrada em boas condições 
para o turismo, e seu ma-
rido Joaquim Carlos Cân-
dido Pereira agradece a 
Prefeitura pelos serviços 
realizados na estrada. 

Para o diretor de Agri-
cultura, Thiago Gonçalves, 
a criação do calendário de 
atendimento, somado ao 
cronograma de ações, per-
mite que os atendimentos 

sejam realizados de forma 
precisa, e os problemas 
pontuais de cada estrada 
podem ser atendidos, de 
forma pontual e organiza-
da. “Temos altos índices de 
aprovação em toda nossa 
malha rural, e estamos tra-
balhando para que este ín-
dice cresça ainda mais. Os 
produtores rurais são par-
ceiros da gestão, e o diálo-
go dos produtores com os 
gestores são diretos, pos-
sibilitando um resultado 
otimizado e satisfatório”, 
avaliou.

A família 
Cândido Pereira 
depende de 
que a estrada 
esteja em boas 
condições para 
escoar seus 
produtos até 
o Mercado 
Municipal

O programa de moder-
nização do pavimento do 
município prossegue a todo 
vapor. Após a conclusão do 
recapeamento asfáltico no 
Anel Viário e no bairro Pasin, 
a programação segue para 
mais bairros do município.

Nesta semana, as ruas Dr. 
Monteiro de Godoy (bairro 
Bosque da Princesa) e João 
Fabiano (no Santana) foram 
beneficiadas com o recapea-
mento em 100% de sua exten-
são. Estas vias públicas esta-
vam com seu pavimento em 
estado precário, apresentando 
muitas ondulações, facilitando 
a ocorrência de acidentes.

Essas melhorias estão 
sendo aguardadas há anos e 
está sendo possível graças a 
um investimento de R$ 4,8 
milhões, oriundo de recur-
sos do financiamento de R$ 
4 milhões junto a agência 
‘Desenvolve SP’.

“Estamos chegando a 
50% de execução do con-
trato. Começamos pelo Anel 
Viário, realizamos a Monteiro 
de Godoy e João Fabiano e 
agora temos outras ruas em 
estado bem crítico que ire-
mos realizar no mês de julho 
nos bairros Santana, Alto 
Cardoso, Mantiqueira, Vitoria 

Ruas Monteiro de Godoy e João Fabiano 
recebem o recapeamento asfáltico

Park e Araretama”, afirmou a 
secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco.

Segundo ela, a intenção 
desta ação é contemplar o 
máximo de regiões, porém, 
diante dos recursos limita-
dos e da responsabilidade 
financeira que nos obriga 
agir, vamos executando aos 
poucos. “A cidade ficou muito 
tempo sem fazer um recape 
de qualidade e isso trouxe 
uma demanda muito grande 
que hoje estamos enfrentan-
do”, explicou Marcela Franco.

Shangri-lá – Outro bairro 
que está recebendo melho-
rias com a pavimentação 
asfáltica sem custo para o 

munícipe é o Shangri-lá. Para 
este local, foi realizado um 
contrato fechado e específico 
com a empresa KPG Cons-
trutora Ltda. e contempla a 
pavimentação asfáltica em 
sete ruas do bairro: ruas 14, 
15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Neste primeiro momento, 
serão realizados os serviços 
de construção de todos os sis-
temas de drenagem, necessá-
rios para garantir a adequada 
captação de águas pluviais.

O prazo para a execução 
da obra é de seis meses e na 
segunda fase serão realiza-
dos os serviços de pavimen-
tação das demais ruas do 
bairro.

Rua João Fabiano, no Santana, recebe recapeamento

Recapeamento da rua Monteiro de Godoy

Divulgação

Divulgação

Lombadas no Mantiqueira – Outra ação realizada no Residencial 
Mantiqueira sanou uma reivindicação antiga dos moradores da rua Clau-
dio Marques de Oliveira. Duas lombadas foram implantadas pela Secreta-
ria de Obras e o Deptran finalizou o serviço com a pintura, trazendo mais 
segurança ao trânsito do bairro. Os bairros do Feital e Oliveiras também 
receberam a pintura da sinalização em suas lombadas.

Zeladoria: Feital e Cidade Nova recebem 
melhorias na sinalização de trânsito

O Departamento de Trânsito da Pre-
feitura de Pindamonhangaba continua 
realizando ações para melhorias na si-
nalização de trânsito do município. O 
objetivo é tornar a trafegabilidade mais 
segura para os motoristas, ciclistas e pe-
destres.

Na última semana, os bairros Cidade 
Nova e Feital receberam revitalização 
da sinalização horizontal em lombadas, 
faixa de pedestres, Pare, dentre outras 
marcações.

Placas – Outra ação do Deptran é a implan-
tação de sinalização de placas visando trazer 
mais informações aos motoristas, principalmen-
te de outras cidades. Na última os bairros Socor-
ro e Campo Alegre receberam essas melhorias. 
Nas rotatórias de vias com maior movimenta-
ção, o Deptran vem instalando tachões e sina-
lizadores de identificação para promover maior 
segurança.

Limpeza – Os bairros Beta e Campininha re-
ceberam nesta semana o mutirão de limpeza da 
Secretaria de Meio Ambiente visando trazer um 
melhor visual aos bairros.

Educador de Velocida-
de – Com o término do 
recapeamento do Anel 

Viário, diversos motoristas 
tem desenvolvido excesso 

de velocidade e para evitar 
acidentes de maior gravi-

dade, a Prefeitura implan-
tou também neste local o 

educador de redução de 
velocidade. “Trata-se de 

uma intervenção que visa 
disciplinar o motorista 
para a prática ideal da 

velocidade permitida nesta 
via”, afirmou o secretário 

adjunto de Segurança, 
José França Vidal.

Ciclofaixa – Um trecho de ciclofaixa da Avenida Alcides Ramos No-
gueira, localizada em frente ao condomínio Real Ville também recebeu re-
forço da pintura de sinalização, visando dar mais segurança para milhares 
de ciclistas que diariamente utilizam a ciclofaixa.

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação
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EXPEDIENTE

  

ORDEM DO DIA

23ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 

no próximo dia 29 de junho de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 15/2017, do Vereador Roderley Miotto Rodrigues, 
que “Denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento localizada no 
bairro do Araretama, de Dr. JOSÉ ROBERTO MAFETANO”.

II. Projeto de Lei n° 160/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães 
– Renato Cebola, que “Denomina de Rua PASTOR JOSÉ DA CUNHA a Rua 14 
do Bairro Parque Shangrilá, e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 22 de junho de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Nota explicativa:
1. Projetos de Lei n° 15/2017 e nº 160/2019 - os projetos visam a denominação de um prédio municipal e uma via pública, ambos 
localizados no município de Pindamonhangaba.

A Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu nes-
ta segunda-feira, dia 22 de 
junho, no período da tarde, 
a 22ª Sessão Ordinária do 
ano. A reunião pública foi 
realizada no plenário do Pa-
lácio Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Alckmin” 
e contou com a participa-
ção de todos os vereadores. 
Na pauta da Ordem do Dia 
estava 2 Projetos de Lei, 
sendo que um foi retirado. 
Também foram incluídos 
na pauta de votação outros 
2 Projetos de Lei. Todos os 
três projetos foram apro-
vados por unanimidade. 
Também foram aprovados 
diversos requerimentos e 
Indicações dos parlamenta-
res.

Via pública
O primeiro item a ser 

analisado e votado pelos 
vereadores foi o Projeto 
de Lei n° 67/2019, do ve-
reador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebo-
la (PV), que “Denomina de 
ALOYSIO IVAHY DANTAS 
DA GAMA NETO a Rua 06 
do Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no 
bairro do Crispim”. O pro-
jeto recebeu voto favorável 
de todos os parlamentares 
do plenário.

Biografia
Aloysio Ivahy Dantas 

da Gama Neto, conhecido 
pelos familiares e amigos 
como Neto, nasceu em 27 
de março de 1981. Era filho 
de Aloysio Dantas da Gama, 
conhecido topógrafo da ci-
dade e Tânia Maria de Oli-
veira Dantas da Gama, fun-
cionária pública. 

Filho caçula e irmão de 
Ticianna e Thomaz, Neto 
sempre fez questão de cui-
dar da mãe. Ainda na infân-
cia se destacou pela gran-

Vereadores de Pindamonhangaba 
autorizam Prefeitura a abrir 

crédito adicional suplementar e
especial para emendas impositivas

Incluído na Ordem do Dia, Projeto de Lei de autoria do Executivo
foi aprovado por unanimidade no plenário da Casa

de aptidão para a dança. 
Integrou o primeiro grupo 
de Dança de Rua do Clube 
Literário e Recreativo e, já 
adulto, em grandes grupos 
de dança de Pindamonhan-
gaba. Formou-se Bacharel 
em Educação Física no ano 
de 2004 na Universidade de 
Taubaté. Trabalhou como 
educador físico nas maiores 
academias da cidade e tam-
bém no Centro Esportivo do 
Zito, local em que desenvol-
veu atividades com a tercei-
ra idade, que possibilitou 
seus alunos participarem 
do JORI - Jogos Regionais do 
Idoso, apresentando a core-
ografia “Mudança de Hábi-
to”, fato marcante na memó-
ria de todos ali presentes. 

Neto, que sempre foi 
apaixonado por dança e 
todo o universo que a en-
volve, especializou-se em 
Zumba, Kangoo Jump e 
Spinning. Com projeto de 
aulas de zumba nos centros 
comunitários da cidade, 
ajudou a devolver a autoes-
tima e o bem-estar de inú-
meras pessoas. Sempre ale-
gre e de bem com a vida, fez 
muitos amigos em sua traje-
tória que, precocemente, foi 
interrompida aos 37 anos, 
no dia 29 de maio de 2018, 
causando enorme conster-
nação entre sua família, 
amigos, alunos e a comuni-
dade pindamonhangabense.

Crédito Adicional
Na sequência dos traba-

lhos, o presidente, verea-
dor Felipe César, informou 
ao plenário que o Projeto 
de Lei n° 69/2020, de au-
toria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional 
suplementar e especial” ha-
via sido retirado, mas que o 
Executivo havia reenviado 
o Projeto nº 78/2020, com 

igual teor e as devidas cor-
reções para ser votado em 
regime de inclusão. Com os 
pareceres todos favoráveis 
e por unanimidade, o Proje-
to foi aprovado e com isso o 
Executivo Municipal foi au-
torizado a abrir, por Decre-
to, nos termos do artigo 42, 
da Lei 4.320/64, um crédi-
to adicional suplementar 
e especial no valor de R$ 
1.600.363,60 (um milhão, 
seiscentos e sessenta e 
três reais e sessenta cen-
tavos), em atendimento a 
Lei Orgânica Municipal, com 
redação dada pela Emen-
da n° 34, de 06 de julho de 
2017, para as adequações 
necessárias referente às 
emendas impositivas.

NASF em Moreira César
Outra inclusão na Ordem 

do Dia foi o da Projeto de 
Lei nº 73/2020, de autoria 
dos vereadores Carlos Mou-
ra – Magrão e Felipe César 
que “Denomina de VOLNEI 
PEREIRA, o Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família – NASF 
(Farmácia Municipal, fisio-
terapia e nutrição), locali-
zado na Rua Bulgária, Resi-
dencial Pasin, no Distrito de 
Moreira César”.

Biografia
Nascido em 12 de dezem-

bro de 1965, em São Paulo, 
Volnei Pereira mudou-se 
para o Vale do Paraíba aos 6 
anos de idade. Muito jovem, 
aos 16 anos, iniciou no ramo 
farmacêutico como balco-
nista, tendo também atua-
do com representante. Em 
1990 inaugurou sua primei-
ra farmácia no bairro Pasin, 
na cidade de Pindamonhan-
gaba que, com simplicidade, 
cativou e conquistou não só 
clientes e sim grandes ami-
gos que por lá passaram.

Foi um homem que mar-
cou a vida de todas as pes-

soas que tiveram o prazer 
de conhecer e conviver com 
ele. Cuidar das pessoas e 
ajudar o próximo sempre 
foi seu objetivo de vida. Fi-
lho, amigo, irmão, esposo, 
tio, pai e avô, sempre rode-
ado de muitos amigos. Tra-
balhador honesto, carismá-
tico e dono de uma energia 
e alegria incomparáveis, 
Volnei Pereira esteve e esta-
rá eternamente em nossos 
corações. Faleceu no dia 26 
de abril de 2015. 

23ª sessão ordinária
Na próxima segunda-fei-

ra, dia 29 de junho, a partir 

das 14 horas, os vereadores 
de Pindamonhangaba vol-
tam ao Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” 
para a realização da 23ª 
sessão ordinária de 2020. A 
reunião é pública e, em fun-
ção do Ato nº 009/2020, a 
sessão será feita sem a pre-
sença de público no plená-
rio. E para que haja transpa-
rência dos atos legislativos, 
a sessão ordinária terá a 
transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora NET 
e, também, pela internet no 
portal www.pindamonhan-
gaba.sp.leg.br.
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A Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura anuncia, no boletim 
desta quinta-feira (25), mais 6 
casos positivos para coronaví-
rus em nossa cidade. Também 
foram registrados dois óbitos 
suspeitos.

Os pacientes testados posi-
tivo são todos homens, sendo: 
21 anos, morador do Pasin, re-
cuperado; 30 anos, Crispim, em 
isolamento domiciliar; 68 anos, 
Village Paineiras, em isolamen-
to domiciliar; 41 anos, Nova 
Esperança, em isolamento do-
miciliar; 74 anos, Araretama, 
em isolamento domiciliar; e 61 
anos, Bosque, internado na UTI 
pública. 

Os óbitos suspeitos são um 
homem de 44 anos, morador 
do bairro Vista Alegre, e um ho-
mem de 75 anos, morador do 
Araretama. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba se solidariza e 
manifesta o pesar à família dos 
pacientes.

Com os dados de hoje, Pinda 
passa a ter 158 pessoas testa-
das positivo para Coronavírus, 
e 63 recuperados. O índice de 
isolamento na cidade continua 
em 48% segundo o Sistema de 

A ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) do Castolira inicia 
segunda-feira (29), a partir das 
10 horas, suas atividades em 
um espaço totalmente revitali-
zado, readequado e ampliado, 
para melhor atender a popula-
ção do bairro e região. 

A unidade do ESF do Casto-
lira inicialmente foi construída 
com paredes e tetos de garrafa 
pet, sem nenhuma acessibilida-
de e oferecendo condições pre-
cárias de trabalho para a equi-
pe e o paciente, pois a parede de 
pet não permitia a instalação de 
aparelho de ar condicionado e o 
teto não aguentava a instalação 
de ventiladores. Além disso, os 
pacientes não tinham privaci-
dade. 

Para solucionar este proble-
ma, o antigo prédio da biblio-
teca municipal do bairro foi in-
corporado à unidade de saúde e Pinda apresenta mais seis 

pacientes testados positivo 
para coronavírus

Monitoramento Inteligente do 
Estado de São Paulo.

A Prefeitura reforça que 
a pandemia não terminou e 
aqueles que podem, por favor, 
fi quem em casa. Os que preci-
sam sair, usem máscara; higie-

nizem as mãos constantemente 
com água e sabão e álcool em 
gel; e evitem aglomerações. O 
coronavírus é assunto sério, 
não tem tratamento, e sua me-
lhor prevenção é o distancia-
mento social.

foi possível fazer um local com 
todas as condições de trabalho 
e atendimento, acessível, com 
mais espaço e organização. As-
sim, a unidade hoje conta com 
mais consultórios médicos, sala 
de vacina, consultório adequa-
do para a enfermagem, espaço 
para esterilização, para proce-
dimentos simples e para curati-
vos contaminados, sala de reu-
nião, seis banheiros, inclusive 
adaptados a pessoas com neces-
sidades especiais, entre outros.

O prédio agora recebe o 
nome de Maria Bernardete Ul-
tramari Rosa, que foi funcio-
nária concursada dedicada do 
‘postinho’ – como é carinhosa-
mente conhecida da unidade 
– desde 2005. Ela faleceu em ja-
neiro deste ano. 

Nascida em 21 de agosto de 
1958, em Pindamonhangaba, 
no bairro dos Correias, Maria 

Bernardete foi 
primeira fi lha, 
neta e sobrinha. 
Seus pais Virgí-
lio Rosa e Ma-
ria Apparecida 
Ultramari Rosa. 
Sua infância com 
seus quatro ir-
mãos, foi no bair-
ro do Crispim.

Quando seu 
pai faleceu, em 
julho de 1987, 
assumiu junto 
com a mãe, as 
responsabilidades da casa, sem-
pre preocupada com a família, 
desde pequena. Uma pessoa 
com coração enorme, ajudando 
a todos que precisavam.

Formada em duas faculda-
des: Administração e Assistên-
cia Social. Não parou de estudar, 
pois seu sonho era ser assistente 
social - dizia que assim poderia 

ajudar mais as pessoas. Deixou 
um legado de amor, generosi-
dade e dedicação. 

A ESF Castolira fi ca na Rua 
Iracema Pereira Resende s/n.

A live sobre o estado da 
pandemia por coronavírus 
em Pindamonhangaba, pro-
movida pela Secretaria de 
Saúde do município, dia 25 
de junho, alcançou milhares 
de pessoas. Durante o even-
to foram quase 600 pessoas 
online e cerca de 650 per-
guntas, além de 12 mil vi-
sualizações até o início da 
tarde de ontem.

A transmissão de cerca 
de uma hora e trinta minu-
tos, contou com explicações 
da secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, da secretária 
adjunta, Mariana Freire, e 
da coordenadora técnica do 
comitê de enfrentamento ao 
Covid-19, Mariah Prata. Elas 
fi zeram explanações sobre 
a importância do distan-
ciamento social, do uso de 
máscaras, higienização das 
mãos, evitar aglomerações 
dentre outras medidas ne-
cessárias para evitar a con-
taminação por coronavírus.

As representantes muni-
cipais também destacaram 
os procedimentos da Secre-
taria de Saúde para evitar e 
combater a doença – que são 
os estabelecidos pela Orga-
nização Mundial da Saúde, 
Ministério da Saúde, bem 
como secretaria Estadual e 
outros órgãos sanitários.

A live foi conduzida pelo 
secretário adjunto de Go-
verno Alexandre Pió, que 
fazia a intermediação das 
perguntas dos internautas 
com o corpo técnico da reu-
nião. Dentre os pontos mais 
abordados pela internet es-
tava o número de leitos de 
UTI e enfermaria.

“Atualmente possuímos 
15 leitos exclusivos de UTI 
covid19 na rede pública e 
sete na rede particular, po-
dendo aumentar se for ne-
cessário. Estamos em cons-
tante monitoramento dos 
internados e do avanço da 
doença”, afi rmou a secretá-
ria Valéria.

Outro ponto bastante 
questionado durante a live 
foi sobre os testes e proce-
dimentos de isolamento, 
dúvidas esclarecidas por 
Mariana Freire e Mariah 
Prata, que ainda deu deta-
lhes sobre o agravamento 
do quadro de saúde dos 
pacientes e a necessidade 
constante de fi car atento 
aos sintomas.

Os internautas também 
interagiram a respeito de 
fi scalização no transporte 
público, no comércio, ruas 
e praças da cidade. As per-
guntas foram respondidas 
e com destaque para uma 
ação em parcerias entre 
diversas secretarias muni-
cipais com a Polícia Militar, 
agendada para este fi m de 
semana.

A questão da volta às 
aulas, os cuidados com ade-
quados e as restrições so-
bre o isolamento domiciliar 
também forma abordados 
pelo público e pelas repre-
sentantes da saúde, bem 
como cuidados especiais 
para gestantes e lactantes.

Quem quiser assistir ao 
vídeo, basta acessar o Fa-
cebook da Prefeitura ou o 
canal da Prefeitura no You-
tube /PrefeituradePindamo-
nhangaba.

Em live, Prefeitura 
dá detalhes da 
pandemia em Pinda 
e alerta população

Para dar mais agilidade e efi -
ciência ao trabalho da Saúde, 
a Prefeitura adquiriu cerca de 
200 tablets que serão utilizados 
pela equipe de controle de veto-
res e agentes comunitários de 
saúde. 

A equipe de controle de ve-
tores é responsável por orien-
tação e vistoria nas casas, com 
o intuito, entre outros temas, 
do combate aos criadouros de 
dengue. Já os agentes comuni-
tários de saúde estão em conta-
to direto com a população, por 
meio de visita às residências, 
apoiando as ações das unidades 
Estratégias de Saúde da Família 
dos bairros. 

Com este investimento em 
tecnologia, a Prefeitura diminui 
o uso de papel gerando econo-
mia em longo prazo, promo-
ve sustentabilidade ao evitar 
desperdício de recursos, gera 
agilidade pois as informações 
podem ser preenchidas direta-

Secretaria de Saúde adquire tablets 
para agilizar assistência

mente no sistema, entre outros 
benefícios. 

De acordo com o secretá-
rio adjunto de Administração, 
Danilo Velloso, os tablets terão 
acesso à internet para facili-
tar o serviço dos usuários, que 
passarão por treinamento e 
poderão iniciar a utilização já 
no próximo mês. “O foco é dar 
ferramentas para que os agen-

tes possam trazer a informa-
ção, mais rápido, e podermos 
traçar estratégias que ajam nos 
anseios de Pindamonhangaba”, 
explicou.

Divulgação

ESF Castolira inicia atividades segunda-feira 
em espaço revitalizado e ampliado
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, em parceria 
com a OSC Interação, iniciou 
ofi cialmente as atividades do 
Núcleo de Atenção Psicopedagó-
gica (NAP) do Cidade Nova, na 
terça-feira (23). No dia anterior, 
foi dado início ofi cial às ativida-
des na unidade do centro.

Para marcar a data, o prefei-
to Isael Domingues, a secretária 
de Educação Luciana Ferrei-
ra, vereadora Gislene Cardoso, 
equipes do NAP (OSC Interação) 
e da Secretaria de Educação, 
estiveram presentes no local. 
Importante destacar que, neste 
momento de pandemia, todas 
as medidas de segurança estão 
sendo tomadas, como obriga-
toriedade do uso de máscara e 
proibição de aglomerações.

Representantes das ‘Mães de 
Azul’ agradeceram a conquista, 
destacando a importância do 
trabalho dos NAPs para o desen-
volvimento das crianças. A vere-
adora Gislene Cardoso também 
exaltou a importância do traba-
lho do NAP e agradeceu a inicia-

tiva da Prefeitura. A secretária 
de Educação, Luciana Ferreira, 
destacou que o trabalho para a 
ampliação do atendimento dos 
NAPs foi iniciado em 2017. “Foi 
um trabalho cuidadoso das de-
mandas da Educação, principal-
mente no que se refere à educa-
ção especial. As obras no tocante 
à educação evidenciam as ações 
lideradas pelo Executivo, soma-
das aos esforços das equipes, 
para benefi ciar as crianças e 
suas famílias”, disse.

O responsável pela coorde-
nação dos NAPS, Ezequiel Braça, 
destacou essa conquista para o 
município, avaliando a amplia-
ção das unidades dos Núcleos 
como um grande avanço para a 
educação especial, colaborando 
no desenvolvimento e inclusão 
das crianças especiais. “Com as 
novas unidades, a descentrali-
zação do atendimento irá me-
lhorar o desempenho de mais 
crianças e favorecer o trabalho 
dos profi ssionais”, afi rmou.

Para o prefeito Isael Domin-
gues a educação é uma priori-
dade em sua gestão. “Temos in-

vestido muito em educação para 
a formação das nossas crianças 
e com a educação especial não 
poderia ser diferente. A amplia-
ção do atendimento, com qua-
lidade, tem que ser prioridade 
principalmente para a educação 
especial”, destacou. Ele lembrou 
que a cidade está avançando em 
tecnologia sem esquecer a hu-
manização. “Estamos trabalhan-
do para uma cidade cada vez 
mais humana, moderna e inte-
ligente. Mesmo com todo o ser-
viço oferecido, nunca podemos 
nos esquecer de acolher bem as 
pessoas, com carinho e respeito. 
Tenho certeza de que as equipes 
dos NAPs têm essa consciência 
de como são importantes na 
vida das crianças atendidas e de 
suas famílias”, garantiu.

Por meio da assinatura do 
termo de colaboração com a Or-
ganização Social Interação, em 
novembro do ano passado, a ci-
dade passou a contar com a am-
pliação das unidades, passando 
de duas para um total de seis, 
contando as unidades de aten-
dimento e triagem. Isso possibi-

litou o aumento do número de 
vagas de 200 para 500.

Além de mais unidades, os 
NAPs estão mais equipados, ofe-
recendo aos alunos os serviços de: 
psicólogo, fonoaudiólogo, psico-
pedagogo, psicomotrista, terapeu-

ta ocupacional e neuropediatra.
NAP Moreira César – O NAP 

Moreira César, batizado de “Go-
vernador Mário Covas” fi ca lo-
calizado no Pasin e terá o início 
ofi cial de suas atividades na ter-
ça-feira (30), às 10 horas.

Devido à pandemia da Co-
vid19, surgiu a necessidade da 
suspensão das aulas nas escolas,  
e o desenvolvimentos de novas 
alternativas para que as alunos 
continuassem com o processo de 
aprendizagem, mesmo em casa. 
A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba tomou a iniciativa de um novo 
modelo de aula e hoje é exemplo 
para outras cidades neste período 
de isolamento social. 

A Secretaria de Educação 
mantém mais de 14 mil alunos da 
educação Infantil e Fundamental 
I em atividade, com aulas online 
e acesso a material impresso para 
aqueles que têm difi culdade de 
acesso.

Além das matérias básicas de 
todo programa escolar, os alunos 
contam com aulas de Educação 
Física e Arte, por meio do projeto 
“Educação Integral com Espor-
te e Arte”, realizado em parceria 
entre a Prefeitura e o IEE (Institu-
to Esporte & Educação), criado e 
presidido pela medalhista olím-
pica Ana Moser. As atividades 
são preparadas por cerca de 100 
profi ssionais de arte e educação 
física do IEE.

“Pindamonhangaba está sen-
do pioneira no Brasil com todo 
esse processo. É um exemplo de 
mobilização e inclusão pela edu-
cação para engajar pelas ações 
que estão fazendo para manter 
crianças mobilizadas e aprenden-
do nesses tempos de isolamento 
social. Essas mais de 14 mil crian-
ças estão, todas as semanas, ten-
do contato com seus professores, 
nada e ninguém fi cou parado”, 
disse o coordenador do IEE, Ale-
xandre Arena.

Como funciona
Todas as aulas são disponibili-

zadas em uma plataforma virtual 
e, para realmente ninguém fi car 
de fora, as crianças que têm difi -
culdade para acessar o sistema 
online podem ir até as escolas e 
retirar todo o material impresso, 
que foi preparado com o esforço 
conjunto de 333 professores da 
Educação Infantil, 472 professo-
res do Fundamental I, além de 
um grupo de dez gestoras regio-
nais, mais de 50 corresponsáveis 
de escolas do município.

“Os professores de Pindamo-
nhangaba estão se reinventando, 

Pinda é destaque com aulas regulares para 
14 mil alunos do Infantil e Fundamental I

utilizando ferramentas que, nos 
períodos presenciais, não eram 
utilizadas e nem pensadas. A edu-
cação não pode parar e os profes-
sores movimentam essa grande 
engrenagem”, afi rmou a diretora 
do departamento pedagógico da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, Elaine Prolungatti.

A diretora do Departamento 
Escolar da SME Célia Ascenço, 
reforça que um dos grandes pon-
tos positivos desse momento está 
sendo a capacidade de inovação 
dos professores de Pinda. “Eles 
estão utilizando novas ferramen-
tas e temos visto aulas maravi-
lhosas sendo preparadas, super-
criativas, com conteúdo e ainda 
motivadoras para as crianças. Se 
podemos tirar algo de positivo 
desse momento difícil para todos 
são as pequenas mudanças nos 
hábitos; na forma de se relacio-

nar, de conversar, de buscar es-
tratégias e até dá para ter uma 
mudança de olhar sobre o papel 
do professor com as crianças do 
mundo de hoje”.

A secretária de educação, 
Luciana Ferreira, explicou que 
“nesse tempo de desafi os, os pro-
fessores desenvolveram ainda 
mais suas competências técnicas 
e pessoais, com evidências para 
muitas habilidades, como a em-
pática. Pensar em como assegu-
rar o direto à educação a todos 
os alunos, seja por atividades na 
plataforma ou impressas, em au-
xiliar os pais na orientação da ro-
tina de estudo, nas intervenções 
necessárias a serem feitas, evi-
denciam o papel facilitador e hu-
manizador do professor. Como 
diz um dos versos da canção de 
Leci Brandão ‘Batam palmas pra 
eles porque eles merecem!’”.

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura realizará, no dia 2 
de julho, às 16 horas, o “1° We-
binário Práticas da Gente”, ao 
vivo, pelo canal do Youtube da 
Prefeitura: /PrefeituradePinda-
monhangaba. O evento online 
terá como tema “Compartilhan-
do boas práticas de Educação à 
distância”.

O seminário online apre-
sentará boas experiências 
com o ensino à distância, fer-
ramentas tecnológicas, canais 
no youtube, conversas online, 

Prefeitura inicia atividades do 
NAP Cidade Nova

Secretaria de Educação realiza seminário online sobre ensino à distância
entre outras práticas bem-su-
cedidas entre os professores 
da rede municipal. Participam 
os professores: Kelsley, Lucia-
na Rabelo, Luciana Cristina, 
Maria Isabel (Bel), Amanda 
Honorato e Ana Miranda. A 
iniciativa contará, ainda, com 
a intérprete de libras Vanessa 
Camargo.

A secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, explica que o 
webinário possibilitará o com-
partilhamento de boas práticas 
dos professores sobre as estra-

tégias por eles utilizados para 
abordar as habilidades cogniti-
vas, emocionais e sociais, como 
as diferentes formas de acolhi-
mento e relação com as famí-
lias. “A ideia é fazermos vários 
webinários, pois são muitas as 
boas práticas que precisam ter 
visibilidade. A partilha oportu-
niza a ressignifi cação das prá-
ticas pedagógicas, pois permite 
refl etir sobre as ações de quem 
também vive semelhante de-
safi o e está a descobrir cami-
nhos”, enfatizou.

Divulgação

Divulgação
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Nesta semana, o Gover-
no do Estado de São Paulo 
anunciou uma previsão 
de retorno presencial às 
aulas para o dia 8 de se-
tembro. A volta às aulas 
estará ligada diretamen-
te ao cenário de saúde de 
todo o Estado e, para que 
seja efetiva e continuada 
a retomada gradual e res-
ponsável, será necessário 
que as regiões se mante-
nham na fase amarela da 
pandemia. Atualmente, a 
região de Pindamonhan-
gaba está na fase laranja. 

O retorno previsto para 
iniciar em 8 de setembro 
(uma terça-feira), após a 
apresentação do Mapa da 
Pandemia, que será divul-
gado em coletiva de im-
prensa do governo esta-
dual no dia 4 de setembro. 

De acordo com infor-
mações do Governo do 
Estado, a retomada será 
efetuada de forma gradu-
al em 3 etapas: 1 - até 35% 
do público em sala de aula; 
2 - até 70% do público em 
sala de aula; 3 – até 100% 
do público em sala de aula; 
sendo as etapas 2 e 3 com o 
estado em fase verde (fase 
fi nal da pandemia) e, se 

uma região regredir para 
as fases laranja ou verme-
lha, a reabertura será sus-
pensa naquela região.

De acordo com a secre-
tária de Educação da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Luciana Ferreira, o 
posicionamento do secre-
tário de educação e do go-
vernador do estado de São 
Paulo possibilita o avanço 
nos planos de ação para o 
possível retorno às aulas 
em 8 de setembro, mas é 
importantíssimo desta-
car que isso dependerá de 
como estará posto o cená-
rio devido à pandemia do 
Covid-19. “A Secretaria 
Municipal de Educação 
vem discutindo sobre os 
protocolos para a volta as 
aulas, com segurança, de 
todos os alunos e servido-
res da rede municipal de 
ensino. Do ponto de vista 
técnico e de planejamento, 
caso realmente o retorno 
aconteça em setembro, po-
demos garantir que estare-
mos preparados”, disse. 

Mais detalhes sobre 
a possível volta às aulas 
podem ser conferidos no: 
www.saopaulo.sp.gov.br/
planosp/

Estado anuncia possível 
retorno às aulas; Rede 
Municipal visa segurança

Entre os investi mentos na área da Educação estão os uniformes para 
toda a Rede Municipal



ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161
ENDEREÇO: AV FELIX GALVAO CRUZ SIMOES, 485, PINDAMONHANGABA, CEP 12.441-400

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária – AGO

Ficam convocados os acionistas da ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO (Companhia) para a 
Assembleia Geral Ordinária – AGO que ocorrerá por participação a distância via sistema eletrônico, 
nos termos da MP 931/2020 e da IN DREI n. 79/2020. A AGO se realizará no dia 03/07/2020 às 15:00 
horas, via plataforma TEAMS da Microsoft.
Deverá o acionista interessado em participar da AGO fazer contato através do telefone (31) 9 7111-
0626 e encaminhar mensagem de e-mail para b.leao@asja.energy e a.martins@asja.energy, a fim de 
receber orientações e o convite eletrônico necessário para a participação a distância da assembleia.
A AGO servirá para deliberação da seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31.12.2019.
Pindamonhangaba – SP, 26 de Junho de 2020.
A Liquidante

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 312.0000 | 3.3.90.32.00 
1135 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1136 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
 

1137 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 

1138 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  

01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 01 | 312.0000 | 4.4.90.52.00 
1140 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

Tabela II - Anulação 
 

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.30.00 
30 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

 
 

-2,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.30.00 
386 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00 
387 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

 
 

-1,00 
 
 

-1,00 

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 01 | 510.0000 | 4.4.90.52.00 
585   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 

 
 

-1,00 

 

  
 

 

Total Geral -5,00 

Total Geral 5,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5785, de 12 de maio de 2020.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, na necessidade de alterar a 
fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na Lei nº 6299 de 19 de 
dezembro de 2019, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 5,00 
(cinco reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues                    Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal                        Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 12 de maio de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Crédito

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 312.0000 | 3.3.90.32.00
113
5

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 312.0000 | 3.3.90.30.00
113
8

3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.400,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 01 | 312.0000 | 4.4.90.52.00
114
0

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

11.400,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
30 3.3.90.30.00 Material de Consumo -10.400,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 01 | 510.0000 | 4.4.90.52.00
585 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1.000,00

-11.400,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5786, de 12 de maio de 2020.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos inc. III do art. 10, da Lei Municipal nº 6236, de 30 de julho de 2019,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e 
quatrocentos reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, para atender 
as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes de 
anulação das dotações constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues                Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal                 Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 12 de maio de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
137 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 04.121.0017.2094 | 02 | 110.0000 | 4.4.90.93.00
507 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00

01.13.20 | 15.451.0017.1005 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 401.000,00

01.15.50 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

01.15.50 | 08.243.0015.1026 | 03 | 510.0000 | 4.4.50.42.00
635 4.4.50.42.00 Auxílios 79.000,00

01.04.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.04.10 | 04.122.0018.2096 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
814 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.500,00

01.04.40 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

01.04.40 | 26.782.0009.2031 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
685 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 78.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 05 | 312.0000 | 4.4.90.52.00
112
7

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 89.000,00

665.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
103 3.3.90.30.00 Material de Consumo -6.500,00

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
130 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -3.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
391 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -89.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 05 | 303.0000 | 4.4.90.52.00
409 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -8.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.121.0017.2092 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
492 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -360.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

01.13.20 | 15.451.0016.1016 | 02 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
515 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -500,00

01.15.50 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.43.00
637 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -54.000,00

01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
639 3.3.90.30.00 Material de Consumo -3.000,00

01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
642 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -22.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL

01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
782 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -78.000,00

01.13.40 | 15.451.0017.2088 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
784 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -41.000,00

-665.000,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5792, de 26 de maio de 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), 
para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues                              Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal                              Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 26 de maio de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
76 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
01.05.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
141 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.06.40 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO
01.06.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
179 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.16.00
985 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.00
277 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.16.00
281 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2084 | 01 | 213.0000 | 3.1.90.11.00
305 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 18.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
103
1

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
584 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 20.000,00

01.02.11 PROCURADORIA JURÍDICA

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
670 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 100.000,00

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
671 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00

01.16.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.16.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
720 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
105
4

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 430.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
105
5

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 130.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
105
6

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.15.01 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
711 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.11.00
101
1

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 235.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00
101
2

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 70.000,00

1.216.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
278 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.16.00
284 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00
302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -253.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.13.00
303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -70.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.16.00
304 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
102
9

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -430.000,00

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
103
0

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -130.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.16.00
380 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
444 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -63.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
777 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -100.000,00

-1.216.000,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5792, de 26 de maio de 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), 
para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues                            Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal                               Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 26 de maio de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 17182/2019
Doadora: America Net Ltda. Donatária: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.  Objeto: 16 
pontos de wi-fi, Permissão de câmeras em pontos de Wi FI,  cessão de 80 linhas de celular, portal de 
monitoramento de rede e upgrade de links. Data da assinatura: 04/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.990, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo disciplinar nº 012/2017 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 25 de maio de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 25 de maio de 2020.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 05 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.983, DE 19 DE MAIO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo disciplinar nº 001/2020 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 24 de maio de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 19 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.984, DE 19 DE MAIO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2020 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 25 de maio de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 19 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.985, DE 19 DE MAIO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 003/2020 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 25 de maio de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 19 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2020 (PMP 1442/2020) 
Para “contratação de empresa especializada de engenharia para a instalação de 
forro em lâmina PVC com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/07/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020 (PMP 1983/2020) 
Para “aquisição de fita impermeável autoadesiva à base de asfalto modificado e manta 
subcobertura para vedação em telhas, calhas e rufos”, com entrega dos envelopes até 
dia 13/07/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2020 (PMP 2590/2020) 
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para alimentação escolar”, com entrega 
dos envelopes até dia 14/07/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 010/2020 (PMP 769/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de consultas e exames oftalmológicos 
com caráter resolutivo pelo período de 06 (seis) meses em uma unidade móvel de 
saúde, podendo ser prorrogado por igual período, até que finde o saldo de consultas 
contratadas”, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, para correção do termo de 
referência. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2020 (PMP 1906/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
medicamentos veterinários para uso no Abrigo de Animais e Cepatas do Município”, 
para análise da impugnação interposta pela empresa César & Rocha Comércio de 
Produtos Agropecuários Ltda EPP (protocolo 12720/2020). 

PREGÃO Nº 035/2020 (PMP 1618/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofissional continuada na modalidade ‘home care’, pelo período de 12 meses”, 
para análise da impugnação interposta pela empresa Vital Care Soluções em Saúde 
Ltda EPP (protocolo 12765/2020). 

PREGÃO Nº 046/2020 (PMP 2127/2020) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
para prestação de serviço especializado de manutenção e conservação de gramados, 
jardins existentes e passeio de prédios públicos conforme termo de referência”, para 
análise das impugnações interpostas pelas empresas Fábio Fonseca dos Santos ME 
(protocolo 13085/2020); e Agregue Multiserviços Eireli EPP (protocolo 12925/2020).

PREGÃO Nº 059/2020 (PMP 3718/2020) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de cestas 
básicas”, por determinação do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 
00016662.989.20-1). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 038/2020 (PMP 2013/2020) 
A autoridade superior homologou, em 10/06/2020, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de uniformes para Defesa Civil”, em favor da empresa Comercial 
Thialli Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, no valor total de R$ 
18.212,00. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 049/2019 (PMP 10356/2019) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 01/06/2020, ao contrato 054/2019, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na realização de exames de polissonografia”, 
para prorrogação até 18/06/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda, a Sra Dinália Maria 
Ribeiro Nascif de Almeida.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Processo Administrativo nº 11630/2018
Aditamento nº 01/2020 - Termo de Fomento nº22/2018
Associação Corporal Musical Euterpe
Objeto: Apresentações Artísticas e Cívicas, Aulas de Canto Coral e Musicalização 
Infantil
Valor: R$334.416,00
Prazo de Vigência: 01/05/2020 a 30/04/2021

EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS 
TUTELARES DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2020/2024

Edital nº. 01/2019
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado 
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas atribuições legais e, considerando a finalização do 
processo seletivo de escolha dos 10 (dez) membros Titulares dos Conselhos Tutelares do Município 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, além de 10 (dez) Suplentes, e o decurso de todos 
os prazos para eventuais impugnações ou recursos, com relação à eleição, ocorrida no dia 06 de 
outubro de 2019, RESOLVE inutilizar, no prazo de 05 (cinco) dias, as cédulas de papel utilizadas no 
referido processo eleitoral.
   Pindamonhangaba, 23 de junho de 2020.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – 2019/2021

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 085/20 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. JOSÉ ANTONIO CAMILO DE SOUZA 
responsável pelo imóvel situado a RUA ENG. ORLANDO DRUMMOND MURGEL, nº. 512, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA , LOTE   inscrito nesse município sob a sigla SE11.10.12.025.000, para 
que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.357, DE 08 DE MAIO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 5.452, de 
12 de setembro de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o inc. II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.923, de 19 de setembro de 2019, que nomeia 
Gestor de Parceria da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, que passa a vigorar:

“Art. 1º ...
...
II -  Gestor de Parceria da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
a) Vanessa Aparecida Alves
 
Art. 2º Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal Assistência Social              

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos,
 em 08 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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sociais

Sucesso! 
Para o jornalista Ocimar Bar-

bosa, aniversariante da últi ma ter-
ça-feira (23). Saúde, alegria, paz 
e muitas conquistas desejam toda 
a sua família e seus amigos, em 
especial, os amigos da Imprensa.

Novo ciclo

Quem completou 12 anos nessa quinta-feira 
(25) foi o Eduardo Botan, que celebrou ao lado 
dos pais, Alexandre Pió e Ana Laura Botan, e dos 
irmãos Letícia e Rafael. Todos, familiares e ami-
gos o parabenizam desejando um novo ano cheio 
de alegria, saúde e conquistas. 

Parabéns

Também recebe os parabéns pelo 
novo ciclo o fotógrafo Renato Muassab, 

que celebrou mais um ano de vida no úl-
timo dia 22. Sua esposa Vanilza, sua fi lha 

Vanessa e toda a sua família e amigos 
desejam saúde, alegria e paz. 

Tudo de bom

Para Daniela Flores pela passagem do seu 
aniversário nessa quinta-feira (25). Toda a sua 
família e seus amigos, em especial a fi lha Eduar-
da e o maridão Ricardo Flores desejam um novo 
ano cheio de luz, de saúde e de alegria. 

Tudo de lindo 

Para a linda Valéria Carvalho, aniversariante do próxi-
mo dia 29 d ejunho. Seus fi lhos, seus netos, amigos, fami-
liares e seu esposo Ricardo a parabenizam desejando um 
universo de bênçãos, de saúde e de alegria.

Bênçãos infi nitas

Para a superavó Eloísa Helena Rufato, a Izinha, que celebra mais um aniversário nesta sexta-feira (26). Seu 
esposo Tuti, suas fi lhas Marcela e Vanessa, seus netos Laura, Victor e Davi, os genros, e todos os familiares e 
amigos desejam muita luz, saúde e alegria.

Chuvas de Bênçãos 

Na vida do André Nunes, o “Andrezão”, 
aniversariante do próximo sábado, dia 27. Sua 
esposa, Andréa, seus fi lhos Maria Eduarda, José 
Mário e Maria Luiza; familiares e amigos da Pre-
feitura e do Fundo Social desejam um novo ciclo 
repleto de sabedoria, de saúde e de conquistas. 

Saúde e paz!

Para a Linda Juliana Souza Santos, 
do Buffet Cozinha Mineira. Ela celebrará 
mais um ano de vida neste sábado (27), 
ao lado do marido José Fabrício e do fi lho 
Léo – que desejam, junto com familiares, 
clientes e amigos um novo ciclo de muita 
saúde, alegria e paz. 
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