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Cidade ganha novo cartão postal
Com conceitos inovadores de humanização, modernidade e tecnologia, pórtico ganhará ainda deck de madeira
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba coloca em prática
uma ação planejada há anos: a
instalação de um pórtico acolhedor na entrada da cidade
para marcar os novos conceitos
que estão transformando o município. A instalação vem somar
às ações de modernização e de
tecnologia que a cidade vem recebendo.
A partir desta semana, quem
entra no município pelo acesso
principal da rodovia Presidente
Dutra já vê, próximo ao Distrito Industrial Dutra, o pórtico
que traz conceitos inovadores
de humanização, modernidade
e tecnologia. A obra ainda não
foi ﬁnalizada e será contemplada com moderno paisagismo,
instalação de câmeras de segurança e futuramente um deck
de madeira também está sendo
planejado com o objetivo de tornar o novo espaço num verdadeiro cartão postal que identiﬁque o município.
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
13º
PARCIALMENTE NUBLADO

25º
UV5

Devido à obra, interdição continuará no sábado (18) e no domingo (19): parcial; mas poderá ocorrer interdição total momentânea, de curta duração

Fonte: CPTEC/INPE
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Novas sinalizações, ciclofaixas e paisagismo tornam o local mais seguro e agradável

Região da rotatória
do Mazzaropi é
reconﬁgurada e traz
mais segurança
Ainda em obras, a região da rotatória Amácio Mazzaropi (bairro
Socorro) e acesso ao bairro Lessa
e ao Shopping Pátio Pinda está
recebendo nova conﬁguração, com
intervenções que visam a trazer
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas.
Primeiro, o espaço foi revitalizado com novos trevos e a retirada das “malas de concreto”, que
foram colocadas quando o espaço

apresentou alteração de mão de
trânsito. Os espaços ganharam
novo projeto paisagístico tornando
o espaço mais agradável.
A segunda etapa trouxe interligação de ciclofaixa: ligando o ﬁnal
da Via Expressa à avenidaNossa
Senhora do Perpétuo Socorro;
além de nova interferência para
os veículos que saem da rotatória
Mazzaropi e acessam o bairro Lessa oua marginal, sentido shopping.

Divulgação

Funcionários
da Secretaria de
Meio Ambiente
recebem
uniforme

Pinda tem
mais 12 casos
positivos para
coronavírus, 14
recuperados e
um óbito

Os servidores públicos da
Secretaria de Meio Ambiente
receberam recentemente novos
uniformes para desempenhar
suas atividades. Além das camisetas disponibilizadas aos servidores, os funcionários que atuam na
parte operacional – com ações de
limpeza e conservação em locais
públicos –receberam conjuntos
com camisa e calça, uniforme
com faixa reﬂexiva conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), visando
a proporcionar maior segurança
para a realização dos serviços.

PÁG.

2

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde
da Prefeitura informa, no
boletim desta quinta-feira
(16), que a cidade conta com
mais 12 pessoas testadas
positivo para o coronavírus;
14 recuperadas e um óbito.
A Prefeitura de Pindamonhangaba lamenta a morte
e se solidariza com os familiares.

Além de trazer mais segurança, uniformes visam a padronização
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Editorial
Novo ciclo
No mês em que Pindamonhangaba celebra 315
anos de emancipação adminsitrativa, a cidade ganha um novo cartão postal: um pórtico na entrada
da cidade para marcar os novos conceitos que
estão transformando o município.
A partir desta semana, quem entra no município
pelo acesso principal da rodovia Presidente Dutra
já vê o pórtico - que está sendo instalado próximo
ao Distrito Industrial Dutra - e que traz conceitos
inovadores de humanização, modernidade e tecnologia, de acordo com os idealizadores.
Alguns munícipes enxergaram o monumento como um anzol, lembrando do signiﬁcado do
nome da cidade. Já outros, aﬁrmaram que o pórtico remete ao desenvolvimento industrial e à capital da metalurgia ou da reciclagem do alumínio.
Todos as leituras são válidas e é importante
destacar que o monumento também tem o objetivo
de tornar-se um marco em memória às vítimas
da pandemia do Covid-19 em Pindamonhangaba:
para que as pessoas possam lembrar também dos
ﬁlhos da terra que perderam sua vida vítimas da
pandemia.
E por falar nas vítimas do coronavírus, nunca
é demais reforçar: se for possível, saia de casa
apenas o necessário. Use máscara, mantenha o
distanciamento social. Colabore, dentro de suas
possibilidades. Respeite os alertas e as normas
sanitárias e de saúde!
Seja um cidadão consciente e humano, não
apenas nas redes sociais, mas, principalmente, na
vida fora do universo digital!

Shopping arrecada 1 tonelada de
materiais para a campanha
“Uma Mão Lava a Outra”
O Shopping Pátio Pinda encerrou nesta semana a arrecadação e as entregas de itens
alimentícios não perecíveis e
de higiene pessoal dentro da
campanha “Uma Mão Lava a
Outra”, idealizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba. Ao
longo dos últimos três meses,
um ponto de arrecadação ﬁcou
instalado próximo à portaria do
Supermercado Shibata e foram
arrecadadas no período uma
tonelada de materiais, entre alimentos (entregues semana a semana para a Prefeitura) e itens
de higiene pessoal.
“Só tenho a agradecer à administração do Shopping Pátio Pinda que sempre foi parceira nas
ações do Fundo Social e agora,
mais do que nunca, mostraram
que são solidários às famílias
que estão sofrendo os efeitos da
pandemia em suas vidas”, aﬁrma Cláudia Vieira Domingues,
presidente do Fundo Social de
Solidariedade do município.
Coube ao Fundo Social preparar
os kits emergenciais e realizar
as entregas às famílias em situação de vulnerabilidade social
cadastradas na Prefeitura.
Segundo a Analista de
Marketing do Shopping Pátio Pinda, Leila Diniz, os objetivos foram alcançados. “O
Shopping sempre foi um parceiro do município e isso não
tem sido diferente no período
atual, estando lado a lado nas
medidas sanitárias e de saúde
e também no apoio às famílias mais atingidas pela pandemia”, destaca. “Ao longo da
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Novos uniformes padronizam e acrescentam às normas
técnicas e às melhores condições de trabalho

Funcionários da Secretaria de
Meio Ambiente recebem uniforme
Os servidores públicos da Secretaria de Meio Ambiente receberam
recentemente novos uniformes para desempenhar suas atividades.
Além das camisetas disponibilizadas aos servidores, os funcionários
que atuam na parte operacional – com ações de limpeza e
conservação em locais públicos –receberam conjuntos com camisa
e calça, uniforme com faixa reﬂexiva conforme norma da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), visando a proporcionar
maior segurança para a realização dos serviços.
“Buscamos sempre valorizar nossos servidores com uniformes
novos e boas condições que permitam a eles realizarem a missão de
deixar nossa cidade bem cuidada e cada vez mais bonita”, aﬁrmou a
secretária de Meio Ambiente, Maria Eduarda San Martin.
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campanha, realizamos semanalmente as entregas dos itens
alimentícios à Prefeitura, até

mesmo devido à urgência nas
doações às pessoas em situação de vulnerabilidade.”
Divulgação
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Educação Ambiental:
12ª Companhia de
Engenharia recebe palestra
sobre animais peçonhentos
No dia 9 julho de 2020, o membro da Guarda Civil
Metropolitana de Pindamonhangaba, GCM Noel França,
a convite do primeiro tenente Júlio César, esteve na Décima Segunda Companhia de Engenharia do município,
para ministrar uma palestra sobre animais peçonhentos: cobras, aranhas e escorpiões, para os alunos do curso de cabos.
A atividade teve por intuito orientá-los sobre como
proceder e como se prevenir contra picadas de animais
peçonhentos.
A palestra ocorreu por meio de uma parceria entre a
Décima Segunda Companhia de Engenharia e a Guarda
Civil Metropolitana de Pindamonhangaba.

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.

Solidariedade X voluntariado
O brasileiro de forma geral
se gaba, aqui no bom sentido,
de ser um povo solidário, de
aceitar a todos os outros povos,
de se mobilizar para atender as
catástrofes naturais que nosso
país atravessa, como inundações e deslizamentos, aos acidentes como desabamentos de
prédios e casas ou em problemas de saúde de pessoas sem
condições, por isso até muitas
vezes é enganado por bandidos
que se utilizam desta artimanha para conseguir dinheiro fácil e assaltar os de bom coração
e em tragédias nacionais como
a que estamos passando da Covid-19, neste aspecto, não há o
que falar sobre o brasileiro, somos solidários.
Mas quando entramos na se-

ara do voluntariado, ai a coisa
muda de ﬁgura um pouco, temos ainda pouco engajamento
voluntario nas causas brasileiras, pois a diferença está em
uma palavra, compromisso,
para ser voluntário existe um
compromisso muito maior do
que para ser solidário, solidário
você pode ser uma ou algumas
vezes e depois se afasta da causa sem maiores complicações,
mas para ser voluntário tem
que ter um compromisso maior
e isso é um problemas para nós
brasileiros que não temos uma
cultura de voluntariado instalada desde de nossas bases estudantis.
Precisamos criar esta cultura, pois ela como qualquer
outra coisa dita cultura é uma

criação, precisa ser divulgada,
incentivada e em algum momento viraliza e se torna uma
cultura.
Para isso quero convidar voe
para conhecer o meu novo meu
de comunicação sobre voluntariado e terceiro setor, a rádio
web Tom Social, 24h de música
brasileira e latina, com conteúdo
especíﬁco sobre voluntariado e
terceiro setor para seu conhecimento. www.tom social.org.br.
Será um prazer ter sua visita
a nossa mais nova fonte de informação sobr4e assuntos tão
nobres.
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Pórtico traz novo cartão
postal na entrada da cidade
No mês em que Pindamonhangaba celebra seus 315 anos,
a Prefeitura de Pindamonhangaba coloca em prática uma ação
planejada há anos e que agora
torna-se realidade: a instalação
de um pórtico acolhedor na entrada da cidade para marcar os
novos conceitos que estão transformando o município.
A partir desta semana, quem
entra no município pelo acesso
principal da Rodovia Presidente
Dutra já está vendo, próximo ao
Distrito Industrial Dutra, o pórtico que traz os conceitos inovadores de humanização, modernidade e tecnologia.
A obra ainda não foi finalizada e será contemplada com moderno paisagismo, instalação de
câmeras de segurança e futuramente um deck de madeira também está sendo planejado com o
objetivo de tornar o novo espaço
num verdadeiro cartão postal
que identifique o município.
Através do plano de participação comunitária, a empresa
Nacional Indústria Mecânica é
a responsável pela doação da
construção do projeto para o
município, tendo produzido diretamente toda estrutura e material.
O monumento foi construído
em estrutura metálica com revestimento de chapa, tendo 26
metros em seu ponto mais alto e
uma extensão de 9 metros.

Portal R3

tros com o desenvolvimento industrial remetendo a capital da
metalurgia ou da reciclagem do
alumínio. Tudo isso é muito válido e faz a gente alcançar esse
objetivo”, afirmou o prefeito
Isael.
Aprovação ao pórtico

Novo ciclo
“Esse conceito do pórtico traz
aquilo que Pindamonhangaba
vislumbra para o seu futuro,
aquilo que todo cidadão que
mora na cidade deseja: ações
modernas com inteligência tecnológica, busca pelo desenvolvimento e progresso industrial e
ao mesmo tempo um município
com ação humanizada”, explicou o prefeito Isael Domingues.
O monumento também tem o
objetivo de tornar-se um marco
em memória às vítimas da pan-

demia do Covid-19 em Pindamonhangaba, para que as pessoas
possam lembrar também dos filhos da terra que perderam sua
vida pela pandemia. Até o momento são 17 munícipes que foram vítimas do coronavírus em
Pinda.
Responsável pela autoria e
concepção do projeto, a secretária de Obras e Planejamento, Arquiteta Marcela Franco,
acompanhou todo o processo,
e segundo ela, o monumento
na entrada da cidade fará com
que a pessoa faça uma leitura

polícia

do seu significado. “Trata-se de
um conceito subjetivo, cada um
verá e fará uma leitura diferenciada, onde ao mesmo tempo
todos poderão enxergar o tripé
de um novo tempo sendimentado através da humanização,
modernidade e inteligência.
Para entender o seu significado, a pessoa tem que viver Pindamonhangaba”.
“É interessante pois os conceitos são diversos. Alguns enxergam o monumento como
um anzol, lembrando do significado do nome da cidade. Ou-

Nas redes sociais, a maioria
da população está aprovando a
instalação do monumento. Jéssica Cardoso afirmou que ficou
surpresa em ver ações que estão valorizando a cidade. Moradora da cidade desde pequena,
Regina Tata afirmou que nunca
viu a cidade tão linda e reconhece também melhorias executadas na área da saúde.
“Vim de outro Estado e fazem 9 anos que estou morando em Pinda. Acho que nunca
nossa cidade esteve tão bonita
e organizada como agora. Parabéns”, afirmou Beth Rodrigues.
Para Marcia Garcia, Pinda é
uma cidade que acolhe a todos
e um local muito gostoso para
se viver com muitas opções
para o lazer. Marco David Oliveira afirmou que realmente
a cidade precisava se destacar
mais na região metropolitana
do Vale do Paraíba. “Já era tempo de fazer essa melhoria, pois
além de tudo somos uma cidade turística pela sua riqueza
histórica”, afirmou.

Pinda registra quatro mortes em acidentes
de trânsito em rodovias Estadual e Federal
As rodovias estadual e federal que cortam o município de
Pindamonhangaba voltaram a
registrar um mês violento no
trânsito com a ocorrência de
quatro mortes, vítimas de acidentes de trânsito, em menos de
uma semana.
De 9 a 14 de julho foram registrados quatro acidentes com
quatro vítimas fatais, sendo
um em rodovia federal e três
em rodovia estadual: Rodovia
Presidente Dutra KM 84, Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro KM 29 (acesso a Campos do
Jordão), Rodovia Abel Fabrício
Dias (liga Pinda ao Distrito de
Moreira César) e Rodovia Amador Bueno da Veiga (liga Pinda
a Taubaté).
O acidente de maior gravidade aconteceu por volta das
19horas de sábado (11), na rodovia Amador Bueno da Veiga,
quando duas ocorrências foram
registradas no mesmo local. O
comerciante Evaldo Correia da
Silva, 55 anos, bateu sua motocicleta em um veículo e foi arremessado; em seguida, um carro com quatro pessoas, parou
para prestar socorro; instantes
depois, uma caminhonete avançou em alta velocidade arremessando as quatro pessoas e
atropelando o motociclista já
ferido ao chão.
Evaldo chegou a ser socorrido, mas teve uma grave lesão
na cabeça, e apesar de passar
por uma cirurgia na Santa Casa
de Misericórdia, não resistiu e
morreu na noite da segundafeira (13); e foi sepultado no Cemitério de Pindamonhangaba.
O motorista da caminhonete,
de 30 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor.

Divulgação

Segundo a Polícia Civil, havia
vestígios de bebida alcoólica no
veículo e ele foi submetido ao
bafômetro que constatou 0,20
mililitros de álcool por litro de
sangue. O volume não configura embriaguez ao volante, porém, a justiça determinou no
ato sua prisão temporária por
lesão corporal culposa.
Willian Melo, 25 anos, foi um
dos sobreviventes do acidente e
passava pelo local com a esposa
quando voltava de Taubaté. Ao
perceber o primeiro acidente
parou seu carro para bloquear
a pista, tentou ajudar imobilizando o motociclista que estava
muito ferido. Em seguida ouviu
um barulho e percebeu que havia um segundo acidente e logo
começou a ser arrastado.
As outras três pessoas que
também ajudavam prestando
socorro foram arremessadas
e uma delas teve fraturas nas
suas pernas e nas mãos e passou por cirurgia.
Colisão causa
morte de ciclista
Outro trágico acidente também aconteceu por volta das

19horas do sábado (11), quando um adolescente de 16 anos
morreu e um motociclista ficou
gravemente ferido, após um
acidente envolvendo uma moto
e uma bicicleta motorizada, na
rodovia Abel Fabrício Dias, em
Moreira César, no trecho em
frente à Fatec.
Segundo apuração, o adolescente trafegava com sua bicicleta motorizada e foi atingido por
uma motocicleta XT660.
As vítimas foram socorridas
pelas equipes do Samu e resgate
do Corpo de Bombeiros, ambas
em estado grave, e encaminhadas ao pronto-socorro. O ciclista foi perdendo a consciência e
não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde do
motociclista.
Ciclista morre
na Via Dutra
Na manhã da última terçafeira (14), outro acidente causou a morte de um ciclista, que
morreu após ser atropelado por
um caminhão no KM 84 (sentido São Paulo) na Rodovia Presidente Dutra. Ele estava sem
documento, não foi identificado
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durante o atendimento da ocorrência.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 5h30,
quando o ciclista foi atingido
por um caminhão e morreu no
local. A polícia não informou
detalhes de como o acidente
teria ocorrido. O condutor do
caminhão prestou depoimento
na Delegacia de Pindamonhangaba.
Caminhão tomba
e mata motorista
O outro acidente aconteceu
na quinta-feira (9), quando um
caminhão tombou por volta das
15h20 na altura do Km 29 da
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro(sentido Taubaté); trecho
de Pindamonhangaba.
O motorista morreu e o passageiro do caminhão ficou gravemente ferido, ambos presos
nas ferragens. Dezesseis bombeiros e seis viaturas da corporação atuaram na ocorrência,
que contou com o apoio do helicóptero Águia, da PM, equipes
dos bombeiros, DER e Polícia
Rodoviária Estadual.

Prefeitura de
Pindamonhangaba
pede atenção do
Estado nas rodovias

A Prefeitura de Pindamonhangaba lamenta as mortes ocorridas e sensibiliza-se
com seus familiares. Através
da Secretaria de Segurança, o
município informou que vem
mantendo esforços constantes
com o Governo do Estado para
melhorar a segurança nas rodovias que são de sua responsabilidade. “Temos inúmeros
pleitos junto ao DER pedindo
melhores condições de iluminação; melhorias no piso asfáltico
e também uma sinalização mais
eficiente, como temos feito nas
vias municipais e tem reduzido
os acidentes”, afirmou o secretario de Segurança, José Sodário
Viana.
Segundo ele, outra demanda
que também já foi apontada ao
Estado e que será novamente
reiterada, é a questão da iluminação na Rodovia Manoel César
Ribeiro (que liga à zona leste),
considerada muito precária e
propícia para acidentes e registros de furtos.
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Pindamonhangaba: terra de
riquezas históricas e culturais
Pindamonhangaba
completa, este mês, 315 anos de riquezas naturais, históricas e
culturais. A cidade está se preparando para retomar as atividades turísticas, após a pandemia do novo coronavírus e;

quando os espaços estiverem
novamente abertos a receberem visitantes, diversas opções
de passeios podem ser encontradas na cidade.
A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, junto com

o Comtur (Conselho Municipal
de Turismo) incentivam as atividades turísticas e estão buscando ações para a reabertura
segura e dentro das normas
sanitárias. Esse trabalho vem
sendo desenvolvido de acordo

com as diretrizes do Ministério
do Turismo, que realiza campanhas como “Municípios Juntos
pelo Turismo” e “Não Cancele,
Remarque”.
Todas as informações sobre
os atrativos turísticos de Pinda-

monhangaba e sobre as ações
realizadas pelo Departamento
de Turismo podem ser obtidas
pelos telefones 3643-1761 e
3643-1424, ou pelo email: turismo@pindamonhangaba.sp.
gov.br.

Confira alguns dos locais históricos e culturais de nossa cidade:
Palacete 10 de Julho

Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Divulgação

Antiga sede da Prefeitura Municipal, o Palacete 10 de Julho foi projetado
para ser a residência do Barão de Itapeva, e tem arquitetura típica das residências da aristocracia cafeeira do Vale do Paraíba. Atualmente, é sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Divulgação

Com arquitetura no estilo neoclássico, o Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, construído no período entre 1850 e 1864,
reúne peças que contam a história da cidade e da nobreza rural cafeeira
paulista.

Bosque a Princesa
Localizado na margem direita do Rio Paraíba do Sul, o bosque é cercado de
verde, com espécies nativas e exóticas. Também conta com parque infantil,
lagos artificiais, pontes, coreto, academia da melhor idade e biblioteca pública
municipal.

Parque da Cidade
Divulgação

Divulgação

Com uma área extensa com diversas opções de lazer. Trilhas para caminhada, bicicletas gratuitas para passeios, quadras esportivas de areia,
parque infantil, área para eventos e a maior pista pública de “PumpTrack –
Esportes Radicais” do Brasil.

Guias de turismo tornam as visitas mais produtivas
A profissão Guia de Turismo está
regulamentada pela lei n° 8623, de
28 de janeiro de 1993. Este profissional qualificado e cadastrado no
Ministério do Turismo (via Cadastur) é o responsável por toda viagem desde seu embarque na saída

até o desembarque no retorno, aliás,
é o único profissional reconhecido
nessa área.
A cidade conta com diversos destes profissionais capacitados. Saiba
quem são eles acessando: www.
cadasturturismo.gov.br.

Então, quando estiver em Pindamonhangaba, entre em contato com
um Guia de Turismo local e o contrate,
pois ele apresentará a cidade orientando e apresentando seus locais, pontos
turísticos, histórias e muito mais com
um olhar diferenciado.
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Acesso ao Jardim Regina recebe
melhorias no pavimento asfáltico
A Prefeitura Pindamonhangaba, através da secretaria de
Obras e Planejamento, realizou
ações no acesso ao bairro Jardim
Regina, na altura do Km 88 norte
da Rodovia Presidente Dutra.
Os serviços tiveram início no
dia 10 de julho com as melhorias na manutenção e conservação do pavimento asfáltico.
Foram realizados trabalhos na
preparação da base e drenagem
nesta importante alça de acesso
para a cidade e polos industriais
que diariamente recebem grande fluxo de carretas e veículos.
Com o término das obras, o Departamento de Trânsito finalizará
a ação com a pintura e sinalização
horizontal de trânsito, garantindo

Divulgação

O Departamento de Trânsito realizará a pintura e sinalização horizontal de trânsito para maior segurança dos usuários que transitam no local
maior segurança aos motoristas,
pedestres e ciclistas que transitam pelo local. “Iremos corrigir

um dos motivos da danificação
no piso asfáltico que é a utilização indevida do acesso de saída

Araretama recebe melhorias
na sinalização de trânsito
O bairro do Araretama recebeuimportante ação de melhorias
na área central do bairro, próximo
à Igreja São Miguel Arcanjo. Após
a realização dos serviços de poda
de árvores no entorno da região,
trazendo melhorias na iluminação
e na segurança pública, agora foi

Divulgação

do bairro por caminhões. O Deptran colocará placas informando
o sentido de contramão e a proiDivulgação

a vez do bairro receber ações do
Departamento de Trânsito.Diversas
faixas de pedestre e sinalização
‘Pare’ foram revitalizadas; organizando melhor a trafegabilidade
no local com o objetivo de evitar
acidentes e garantir mais segurança no trânsito.

bição da conversão para acesso à
Via Dutra”, afirmou o secretário
de Segurança, José França Vidal.

Solo Rico recebe
limpeza de valeta
O bairro Solo Rico (localizado
próximo ao bairro das Campinas) recebeu, na última semana, a limpeza
de uma valeta que estava trazendo
transtornos aos moradores. A valeta,
localizada ao lado do campo de
futebol, estava com um lodo forte
ocasionando mau odor e acúmulo
de água na estrada lateral.
Funcionários da Secretaria de
Meio Ambiente aproveitaram a
máquina retroescavadeira que já
estava fazendo serviço no Goiabal e
sanaram o problema.

Divulgação
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A sinalização foi revitalizada no bairro do Araretama
Divulgação

Estádio do Futebol do Centro Esportivo João do Pulo ganha novo visual
A equipe de manutenção da Secretaria de Esportes finalizou recentemente uma importante praça
esportiva da cidade: o estádio de futebol localizado no interior do Centro Esportivo João do Pulo. O local
ganhou uma nova pintura das arquibancadas – com as cores da Bandeira de Pindamonhangaba.

Região da rotatória do Mazzaropi é reconfigurada e traz mais segurança
Ainda em obras, a região
da rotatória Amácio Mazzaropi (bairro Socorro) e acesso ao
bairro Lessa e ao Shopping Pátio Pinda está recebendo nova
configuração, com intervenções
que visam a trazer mais segurança para pedestres, ciclistas e
motoristas.
Primeiro, o espaço foi revitalizado com novos trevos e a retirada das “malas de concreto”,
que foram colocadas quando
o espaço apresentou alteração
de mão de trânsito. Os espaços
ganharam novo projeto paisagístico tornando o espaço mais
agradável.
A segunda etapa trouxe interligação de ciclofaixa: ligando
o final da Via Expressa à avenidaNossa Senhora do Perpétuo
Socorro; além de nova interferência para os veículos que

Divulgação
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Região da rotatória Mazzaropi está recebendo melhorias
saem da rotatória Mazzaropi
e acessam o bairro Lessa ou,a
marginal,sentido
shopping.
“Recortamos nova entrada,
próximo a uma estação de gi-

nástica, dando melhor acesso
para esta via e assim reduzindo
chances de acidentes”, afirmou
o secretário adjunto de Segurança, José França Vidal.

A ação no espaço ainda não
foi finalizada e haverá ação tanto da Secretaria de Meio Am-

biente (espaço verde) quanto
da Secretaria de Obras (recapeamento do trecho recortado).
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Ruas, UPA de Moreira César e Estrada
Municipal ganham novos nomes
após aprovação de Projetos de Lei
na Câmara de Pindamonhangaba
25a. Sessão Ordinária foi a última do primeiro semestre de 2020
e confirmou a aprovação de um Substitutivo e 4 Projetos de Lei
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

A Câmara de Pindamonhangaba encerrou
nesta
segunda-feira,
dia 13 de julho, as atividades parlamentares
do primeiro semestre
de 2020 com a realização da 25ª Sessão Ordinária do ano. A reunião
aconteceu no plenário
“Dr. Francisco Romano
de Oliveira” e na Ordem
do Dia estavam listados um Substitutivo e
4 Projetos de Lei para

serem analisados, discutidos e votados pelos vereadores. Todos
foram aprovados por
unanimidade.
Avenida no Portal
dos Eucaliptos
O primeiro item a ser
apreciado foi o Substitutivo ao Projeto de Lei
n° 209/2019, do vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina
de PASTOR GASPAR RODRIGUES DOS SANTOS

a Avenida 28 do Residencial e Comercial
Portal dos Eucaliptos,
no Distrito de Moreira
César”. A aprovação foi
unânime.
UPA de
Moreira César
Os vereadores também aprovaram o Projeto de Lei n° 79/2020,
do vereador Roderley
Miotto, que “Denomina a UPA – Unidade de
Pronto
Atendimento

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Extrato de Aditivo - 2020
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: GLOBALSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ/MF sob n.º 15.182.986/0001-35
CONTRATO Nº 05/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19 - PROCESSO DE COMPRA Nº 11/19 - TERMO DE ADITAMENTO N.º
01 - Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, art. 57, II,
Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.
OBJETO: Prestação de serviços de copeiragem, limpeza, asseio e conservação predial da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba.
VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 05/2019 por mais 12 (doze) meses, com
termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 24.07.2020 e termo final em 23.07.2021. Fica alterado
o valor mensal, a partir de 24.07.2020, de R$ 15.731,83 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e três
centavos) para R$ 16.144,69 (dezesseis mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), pela aplicação
do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

localizada em Moreira
César, de MARIA BENEDITA DE LIMA DOS
SANTOS”.
Ruas
Além desses projetos, o plenário deliberou aprovar os seguintes documentos:
- Projeto de Lei n°
76/2020, do vereador
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de
Rua EDISON DUARTE
JÚNIOR a Rua 09 do
Loteamento Santa Clara, localizado no bairro
do Crispim e dá outras
providências”;
- Projeto de Lei n°
77/2020, do vereador
Rafael Goffi Moreira,
que “Denomina de Travessa 04 (quatro) do
bairro
Campininhas,
Pindamonhangaba/SP,
de TRAVESSA CONFRADE ANTÔNIO DE SOUZA”.
Estrada
Municipal
E, por último, os parlamentares aprovaram

o Projeto de Lei n°
93/2020, do vereador
Felipe César – FC, que
“Denomina de ONZE
DE JUNHO a Estrada
Municipal que interliga a Estrada Municipal José Pereira Lopes
com a Estrada Dr. José
Gomes Vieira”.
Recesso e
26º Sessão
Ordinária
Após essa sessão
ordinária, o Regimento Interno prevê um
recesso oficial de 15
dias. Desta forma, os
vereadores voltam a
ser reunir somente no
dia 03 de agosto, segunda-feira, a partir
das 14 horas para a realização da 26ª sessão
ordinária na Câmara
de
Pindamonhangaba, a primeira reunião
plenária do segundo
semestre do ano. Mas
mesmo em recesso, os
vereadores
continuam atendendo normalmente aos munícipes
da cidade.

EXPEDIENTE

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

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

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

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

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2ª Secretária

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias às
segundas-feiras, a partir das 14 horas.

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de
Andrade - Ronaldo Pipas.

Operadora NET - canal 4

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Pela internet acesse:

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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saúde
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“Ônibus da Saúde” está ao lado do CIAF/Saúde da Mulher, e coletará exames de pacientes encaminhados pelo gripário do PS, com suspeita de Covid-19

Prefeitura cria novo local para
coleta de exames covid-19
Devido ao grande número
de pessoas atendidas no gripário do Pronto-Socorro, a
Prefeitura de Pindamonhangaba – por meio da Secretaria de Saúde – criou um novo
local para a coleta de exames
para covid-19, desafogando o
espaço dentro do Pronto-socorro.
Trata-se de uma área ao
lado do CIAF/ Saúde da Mulher, com entrada exclusiva
pela rua D. Carmelita Gama
Romeiro, Vila Bourghese.
No local, foi instalado o
“Ônibus da Saúde”, que realizará a coleta dos pacientes
com suspeita de Covid-19, que
forem encaminhados pelo
gripário do Pronto-Socorro.
A área está sinalizada e
conta ainda com estrutura
de banheiros químicos para
oferecer mais conforto às
pessoas atendidas. A intenção da Secretaria de Saúde é
proporcionar mais segurança
para esses pacientes, evitando aglomeração.
Além do gripário do Pronto-Socorro,
Pindamonhangaba conta com mais três
gripários em outras regiões
da cidade, para onde as pessoas com sintomas devem se
dirigir, sem a necessidade de
irem até o Pronto-Socorro.
São eles: UPA de Moreira César, UPA do Araretama e Hospital de Campanha do bairro
Cidade Nova

Pinda tem mais 12 casos positivos para
coronavírus, 14 recuperados e um óbito
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria
de Saúde da Prefeitura
informa, no boletim desta
quinta-feira (16), que a cidade conta com mais 12
pessoas testadas positivo
para o coronavírus; 14
recuperadas e um óbito.
A Prefeitura de Pindamonhangaba lamenta a
morte e se solidariza com
os familiares.
Os pacientes testados
positivo são dos bairros: Araretama, Karina,
Lessa, Mantiqueira, Maria
Áurea, Mombaça, Parque
São Domingos, Vila São
Benedito, Vila Verde e
Vitória Vale.
Além dos positivos,
existem 14 pacientes
recuperados são dos bairros: Alto do Tabaú, Cícero
Prado, Jardim Rezende,
Ouro Verde, Parque das
Nações, Pasin e Vila Rica.
Com os números de
hoje, Pinda chega a 464
pacientes testados positivos para coronavírus
desde o início da pandemia na cidade. Hoje,

Divulgação

Campanha segue até 31 de agosto e é voltada para público de 30 a 49 anos

temos 51% de ocupação
de leitos de enfermaria
e 63% de ocupação de
leitos de UTI, somando
redes pública e particular.
O índice de isolamento na cidade está em
47%, segundo o Sistema de Monitoramento
Inteligente do Estado de
São Paulo, sendo que
ideal é 55% como um dos
itens para que a cidade
mude da faixa laranja
para a faixa amarela e,
assim, possa reabrir mais
comércios e serviços
(como barbearias e salões
de cabeleireiros, por
exemplo).
A Prefeitura reforça,
mais uma vez, que a
pandemia não terminou
e a população precisa
colaborar fazendo sua
parte: evitando aglomerações, usando máscara,
higienizando as mãos
constantemente e, principalmente, ficando em
casa. O melhor remédio
para o coronavírus é a
prevenção, por meio do
distanciamento social.

Pinda inicia segunda fase da
vacinação contra o sarampo
Pindamonhangaba iniciou, no dia 15 de julho, a
segunda fase da vacinação
contra o sarampo. A campanha seguirá até o dia 31
de agosto de 2020 e é voltada para as pessoas de 30 a
49 anos.
Essa também é uma
oportunidade para colocar
em dia a situação vacinal
de crianças de 6 meses e

adultos de até 29 anos.
A vacinação é gratuita e
é necessário apresentar a
carteira de vacinação.
Todas as unidades de
saúde da cidade (com exceção do PSF Maricá) estão realizando a vacinação, das 8 às 11h30 e das
13h às 16h, incluindo o
CIAF (Rua João Gama, 15,
Vila Bourghese).

De acordo com a diretora do Departamento de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, Eliana Wolff,
é de suma importância a
vacinação. “É importante a
vacinação para pessoas de
30 a 49 anos, devido ao fato
de baixa cobertura vacinal
e um alto índice de contaminação o ano passado”,
explicou.
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Rede Municipal abre matrículas para
ensino de jovens e adultos online
A Rede Municipal de Ensino
abre matrículas para o EJA –
Educação de Jovens e Adultos
– para o segundo semestre. As
aulas serão via plataforma online, assim como já ocorre com
as demais turmas do ensino regular.
As matrículas estarão abertas de 16 a 31 de julho, para
quem deseja cursar os anos iniciais do ensino fundamental (1º
ao 5º ano - antes 1ª a 4ª série).
E podem ser realizadas presen-

Divulgação

cialmente, das 8h30 às 12h30,
na Secretaria Municipal de Educação, localizada à rua Senador
Dino Bueno, 119, antiga escola
do Comércio.
Os alunos deverão levar cópia do RG e comprovante de endereço e ter a idade mínima de
15 anos.
As aulas via plataforma online terão atendimento remoto
das professoras da EJA devido a
situação sanitária por conta da
pandemia pelo Covid-19.

Igrejas Batistas participam
de campanha de oração
pelo ﬁm da Pandemia
A CBB (Convenção Batista Brasileira), em parceria com
todas as Igrejas Batistas ﬁliadas, Convenções Batistas Estaduais e Associações Batistas Regionais, tem promovido,
desde o dia 5 de julho, a campanha: “27 Dias de oração pelo
Brasil, pelo ﬁm da pandemia e descoberta da vacina”. A
ação seguirá até o dia 31 de julho de 2020.
A cada dia, os membros das Igrejas Batistas em todo o
território nacional estão intercedendo por cada Unidade da
Federação (Estados e Distrito Federal) e também por motivos especíﬁcos de oração como: Descoberta de uma vacina
deﬁnitivamente eﬁcaz; Situação econômica, política e social do país; Proteção aos proﬁssionais da saúde, autoridades sanitárias e brasileiros pertencentes aos grupos de risco
da doença; Inspiração a médicos, biólogos e cientistas e infectologistas pesquisadores; Agradecimentos pelas pessoas
curadas e o Fim deﬁnitivo da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19); entre outros.
Atualmente, grande parte das Igrejas Batistas da CBB
tem realizado as transmissões de celebrações e se reunido
virtualmente por meio de redes sociais e plataformas digitais, bem como tomado todas as medidas de segurança sanitária para resguardo durante a pandemia.
A CBB pede para que as pessoas se mobilizem fortemente
nesta campanha e realizando intercessões ao Senhor Deus,
no sentido de que sejam buscadas as melhores soluções
para o atual momento de adversidades na saúde pública.
Mais informações acerca da campanha estão disponíveis no
link: https://www.facebook.com/ConvencaoBatistaBrasileira

Prefeitura recebe irmãos
de João do Pulo e discute
novo monumento em
homenagem ao atleta
Divulgação

O prefeito Isael Domingues e
o vice-prefeito Ricardo Piorino,
acompanhados do secretário
de Esportes, Antônio Macedo,
receberam na última quintafeira (16), os irmãos do saudoso
atleta João Carlos de Oliveira, o
João do Pulo; e discutiram um
novo monumento em homenagem ao esportista, na rotatória
da avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso.

Antônio Pedro de Oliveira,
Ana Maria de Oliveira e Celso de Oliveira relembraram
as conquistas e os momentos
marcantes da vida do ﬁlho
ilustre da cidade, que brilhou
nos Jogos Pan Americano no
México, em 1975, quando foi
medalha de ouro em salto em
distância e depois ganhou diversos títulos mundiais, além
de participar de duas Olimpía-

EDP realiza desligamento programado em regiões de Pindamonhangaba
A EDP Bandeirantes realizará desligamento programado
para serviços de manutenções.
Abaixo, datas, horários e endereços de postes a substituir/
substituídos/relocados/removidos na rede da EDP São Paulo por deterioração ou outros
motivos – e que necessitam da
relocação ou de reposição dos
cabos da (rede comunicação/
compartilhados) das empresas
de
Telefonia/Vivo/Net/Unitau
ou outros interessados; a ﬁm de
evitar risco de acidentes com a
“rede comunicação” com terceiros na via pública.

das (Montreal, em 1976 e Moscou, em 1980).
Em seguida, as autoridades
e os irmãos do atleta foram até
a rotatória João do Pulo, localizada na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, importante
cartão de entrada da cidade.
“Sempre observe as manifestações nas redes sociais, da
classe artística e agora da própria família do nosso medalhista João do Pulo, reconhecemos
que este monumento não representa o que esse atleta fez por
Pinda e pelo nosso Brasil. João
do Pulo é sinônimo de determinação, superação e não somente por uma quebra de recordes,
ele quebrou preconceitos e saltou para a história para ser relembrado e ser referência para
muitas gerações”, aﬁrmou o
prefeito Isael Domingues.
O irmão mais velho, Antônio
Pedro de Oliveira, agradeceu
a acolhida em nome da família. “Nascemos em Pinda, crescemos aqui e temos um amor
enorme por esta terra, que o
João do Pulo sempre representou com muito carinho. Agradecemos por essa lembrança e
homenagem ao nosso irmão”.
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errata: FiCaM retiFiCadas as inForMaçÕes Constantes do presente aneXo,
PUBLICADO ANTERIORMENTE NAS EDIÇÕES DE 18/02/2020 E 22/05/2020, CONFORME
INFORMAÇÕES ABAIXO:
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 94 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
INSTITUIÇÃO

PROJETO/
PROGRAMA/
SERVIÇO

CNPJ

APAMEX – ASSOCIAÇÃO
PINDAMONHANGABENSE DE
AMOR EXIGENTE

“AMOR EXIGENTINHO”
– PREVENÇÃO AO USO
09.232.628/0001-97 DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS
COOPERADORES DE
PINDAMONHAGABA

05.381.354/0001-47

LAR DA CRIANÇA IRMÃ júLIA

54.122.098/0001-89

LAR DA CRIANÇA IRMÃ júLIA

54.122.098/0001-89

VALOR
– R$

R$ 65.000,00

RESGATANDO VIDAS
“OfICINA PARA VIDAS”

R$ 13.921,68

OBRA 1: Construção de copa
quente, refeitório e cobertura
do ac ess o da uni dade I;
R$ 65.684,32 (*)
OBRA 2: Adaptação de cozinha
e refeitório da unidade II
CAPACITAÇÃO
PROfISSIONAL DO SERVIÇO
DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL

07.076.249/0001-20 PROjETO “TRANSfORMANDO
R$ 103.000,00
VIDAS”

CASA TRANSITóRIA
fABIANO DE CRISTO DE
PINDAMONHANGABA

50.455.815.0001-33

54.126.818.0001-84

Equipamentos e Material Permanente

9.500,00

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

137

3.3.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

372

3.3.90.30.00

01.10.30

R$ 50.000,00

Material de Consumo

280.000,00

385

3.3.50.39.00

01.01.61

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

44.000,00
32.000,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL

660

3.3.90.36.00

01.04.10

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

PROjETO PÁTIO ACESSO

815

R$ 41.200,00

3.3.90.39.00

01.17.20
761

10.430.790/0001-07

NOUS-ESCOLA NOETICA DA
VINCI

26.769.659/0001-09

LAR SÃO jUDAS TADEU

47.564.851/0001-20

EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO

R$ 162.732,50

GABINETE DO SECRETÁRIO

R$ 31.000,00

ARTE E MOVIMENTO

R$ 25.000,00

3.3.90.36.00

30.500,00

DEPARTAMENTO DE CULTURA

764

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.455.690/0001-41 PROGRAMA APRENDIZ – CME R$ 25.000,00

3.3.90.39.00

01.10.70

15.000,00

60.463.072/0013-30 CURSINHO PARA VESTIBULAR R$ 28.000,00

3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

23.000,00

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2020.
helison de oliveira
Presidente do CMDCA - Gestão2019/2021

600.000,00

1.438.000,00

3.3.90.39.00

01.04.30

estado de sÃo paulo
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5798, de 01 de junho de 2020.
despesas discriminadas na tabela ii, no valor
de R$ 6,00 (seis reais).
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
sua publicação, revogadas as disposições em
de pindamonhangaba, no uso de suas
contrário.
atribuições legais e nos termos do artigo 7º
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020.
da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019,
Dr. Isael Domingues Claudio
na necessidade de alterar a fonte de recurso
Marcelo de Godoy Fonseca
com o objetivo de viabilizar a execução das
Prefeito Municipal
ações do executivo,
secretário de Finanças e orçamento
ESTADO DE SÃO PAULO
deCreta:
registrado e publicado na secretaria de
MUNICIPIO
DE PINDAMONHANGABA
Art.1º Fica alterado
na forma
da Tabela I, a
Negócios Jurídicos, em 01 de junho de 2020.
fonte de recurso constante na Lei nº 6299 de
anderson plínio da silva alves
19 de dezembro de 2019, com a redução das
secretário de negócios Jurídicos
Tabela I - Acréscimo
01.09.20

-7.000,00

COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

01.10.30

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Material de Consumo

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

01.10.30
4.4.90.52.00

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

383

4.4.90.52.00

01.10.50
3.3.90.30.00

01.11.10

3.3.90.31.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

456

1,00

3.3.90.30.00

457

1,00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.3.90.39.00

01.01.62

1,00

Equipamentos e Material Permanente

3.3.90.39.00

01.09.20

668

3.3.90.36.00

01.17.20
753
745

3.3.90.39.00

01.10.60

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

3.3.90.30.00

Equipamentos e Material Permanente

-1,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.30.00

Diárias - Pessoal Civil

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

dispõe sobre a transposição de recursos
orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de pindamonhangaba, no usod e 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$ 233.100,00
ESTADO
DEeSÃO
(duzentos e trinta
e três mil
cemPAULO
reais), para
adequação orçamentária
do PINDAMONHANGABA
executivo, no
MUNICIPIO DE
corrente exercício, para atender as dotações
orçamentárias constantes da Tabela I.

-6,00

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, 15 de junho 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 15 de junho de 2020.
anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

Tabela I - Crédito
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
121

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

100.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

3.3.50.39.00

01.10.40

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

131.000,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.305.0014.2063 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
420

3.3.90.39.00

01.13.10

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

2.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.122.0017.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.92.00
1062 3.3.90.92.00

Despesas de Exercícios Anteriores

100,00

Total Geral

233.100,00

Tabela II - Anulação
01.05.20
3.3.90.30.00

01.10.30

Material de Consumo

-100.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
387

3.3.90.30.00

Material de Consumo

-108.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

-23.000,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

fls. 263

01.10.40 | 10.305.0014.2063 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
419

3.3.90.30.00

Material de Consumo

-2.000,00

01.13.10
Foro
de PindamonhangabaGABINETE DO SECRETÁRIO
Certidão
- Processo
1004945-51.2014.8.26.0445
01.13.10
| 04.122.0017.2007
| 01 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
1063 3.3.90.93.00

Emitido em: 26/06/2020 12:22
Página: 1

Indenizações e Restituições

fls. 263

-100,00
Foro de Pindamonhangaba
Certidão - Processo 1004945-51.2014.8.26.0445

Emitido em: 26/06/2020 12:22
Página: 1

Total Geral

-233.100,00

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0504/2020, encaminhada para publicação.
Advogado
Amadeu Peloggia Filho (OAB 106135/SP)
Ricardo Soares Jodas Gardel (OAB 155830/SP)

Forma
D.J.E
D.J.E

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0504/2020, encaminhada para publicação.
Advogado
Amadeu Peloggia Filho (OAB 106135/SP)
Ricardo Soares Jodas Gardel (OAB 155830/SP)

Teor do ato: "3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1004945-51.2014.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da3ª Vara Cível , doForo
de Pindamonhangaba , Estado de São Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA , na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que MITRA DIOCESANA DE TAUBATÉ, CNPJ 72.293.509/0001-80, Professor
Moreira, 327, Jardim das Nacoes, CEP 12030-070, Taubaté - SP ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
usucapir , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, do imóvel situado na Rua Pedro Ângelo Foroni,
sem numeração oficial, lote de nº 22, da quadra 25, do loteamento denominado "Residencial e Comercial
Cidade Jardim", objeto da matrícula nº 16.127 junto Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestar(em) a
ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias do presente edital. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos28 de abril de 2020 ."

Forma
D.J.E
D.J.E

Teor do ato: "3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1004945-51.2014.8.26.0445 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da3ª Vara Cível , doForo
Do que dou fé.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2020.
de Pindamonhangaba , Estado de São Paulo, Dr(a). HELIO
APARECIDO FERREIRA DE SENA , na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus
Monica Silva Ramalho
cônjuges e/ou sucessores, que MITRA DIOCESANA DE TAUBATÉ, CNPJ 72.293.509/0001-80, Professor
Moreira, 327, Jardim das Nacoes, CEP 12030-070, Taubaté - SP ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
usucapir , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, do imóvel situado na Rua Pedro Ângelo Foroni,
sem numeração oficial, lote de nº 22, da quadra 25, do loteamento denominado "Residencial e Comercial
Cidade Jardim", objeto da matrícula nº 16.127 junto Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestar(em) a
ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias do presente edital. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos28 de abril de 2020 ."

Do que dou fé.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2020.
Monica Silva Ramalho

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MONICA SILVA RAMALHO, liberado nos autos em 26/06/2020 às 12:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004945-51.2014.8.26.0445 e código 8F8558E.

3.3.90.39.00

ópia do original, assinado digitalmente por MONICA SILVA RAMALHO, liberado nos autos em 26/06/2020 às 12:22 .
inal, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004945-51.2014.8.26.0445 e código 8F8558E.
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01.10.40

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

22.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

1031 3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

8.000,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.305.0003.2006 | 01 | 303.0000 | 3.1.90.16.00
3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

20.000,00

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

01.12.20

01.12.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

2.000,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10

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

30.000,00

PROCURADORIA JURÍDICA

670

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

105.000,00

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
3.1.90.13.00

01.16.10

ESTADO
DE Patronais
SÃO PAULO
Obrigações
MUNICIPIO
DEDOPINDAMONHANGABA
GABINETE
SECRETÁRIO

3.1.90.16.00

30.000,00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

2.000,00

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL

01.10.60

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

427.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
Obrigações Patronais

105.000,00

1056 3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

1.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

711

3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

4.000,00

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.11.00
1011 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

227.000,00

Obrigações Patronais

63.000,00

-9.000,00
-50.000,00

Total Geral

Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física

-17.000,00

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.00
279

Material de Consumo

-79.000,00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

-370.000,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

1.381.000,00

Tabela II - Anulação
01.09.40

DEPARTAMENTO DE LAZER

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-135.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
1029 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-86.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30

01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.11.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

-1.000,00

378

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-150.000,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40

DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.10.40 | 10.305.0003.2006 | 01 | 303.0000 | 3.1.90.11.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

-38.000,00

415

3.1.90.11.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

-50.000,00

Material de Consumo

-1.438.000,00

-200.000,00

01.10.50 | 10.122.0003.2006 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.11.00
423

-280.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.10.50

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL

*** Contrato ***
PREGÃO Nº 011/2020 (PMP 861/2020)
Foi firmado o contrato 085/2020, de
13/07/2020, para “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços
de diagnósticos por imagem radiológica com
fornecimento de equipamento, software,
materiais, insumos e mão de obra por
profissionais especializados necessários
à execução dos serviços”, no valor de r$
465.792,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa ambrósio & ambrósio radiologia
Ltda ME, o Sr Domício Ambrósio Filho.
PREGÃO Nº 042/2020 (PMP 1799/2020)
Foi firmado o contrato 086/2020, de
13/07/2020, para “contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de
colocação de piso de borracha na área de
ginástica do Centro de treinamento luiz
Caloi”, no valor de R$ 45.397,40, vigente por
12 meses, assinando pela contratante e como
gestor do contrato o sr antonio Carlos de
Macedo Giudice, e pela contratada, empresa
Elasta Pisos Eireli EPP, o Sr José Gilberto
Gaspar Junior.

PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2020, de
22/06/2020,
ao
contrato
041/2017,
que cuida de “contratação de empresa
para fornecimento de mão de obra
especializada em urgência e emergência
para o gerenciamento, operacionalização e
execução de serviços de remoção terrestre
de pacientes e atendimento pré-hospitalar
móvel de urgência e emergência Samu 192
do Município de pindamonhangaba”, para
prorrogação até 29/12/2020, e reajuste de
2,3790%, passando o valor anual para R$
2.457.782,48, sendo R$ 1.228.891,24 para o
período aditado, assinando pela contratante
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Pronto Vida Emergências Médicas
Ltda, o Sr Fabiano Bazzo da Silva.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
119

305

01.10.20

1012 3.1.90.13.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

*** aditaMento ***
PREGÃO Nº 145/2016 (PMP 14879/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2020, de
23/06/2020, ao contrato 152/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada na
realização de exames cardiológicos”, para
prorrogação até 29/06/2021, e reajuste de
2,3790%, passando o valor anual para R$
669.102,20, assinando pela contratante a
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Unicard Centro de Diagnósticos S/C
Ltda, o Sr Roberto Rezende Machado.

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.50.39.00
385

135.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

preFeitura MuniCipal de
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
liCitaçÃo

-1,00

DECRETO Nº 5808, de 15 de junho de 2020.

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-125.000,00

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
444

3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

-100.000,00

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00

estado de sÃo paulo
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.10.30

-75.000,00

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

-3,00

Material de Consumo

3.1.90.16.00

01.09.40

Total Geral

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Total Geral

01.05.20

-32.000,00

01.10.60 | 10.301.0014.2060 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
798

42.000,00

01.15.01 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00

Material de Consumo

01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

-1,00

Material de Consumo

3.3.90.36.00

281

01.15.01

01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 05 | 100.0006 | 3.3.90.30.00
975

-44.000,00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.01.62 | 04.122.0009.2030 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00

6,00

148.000,00

Obrigações Patronais

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00

01.11.30 | 27.813.0006.2020 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

Equipamentos e Material Permanente

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.16.00

1055 3.1.90.13.00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390

-350.000,00

01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00
3.3.90.14.00

3.1.90.13.00

1054 3.1.90.11.00

Reserva de Contingência

01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
428

3.1.90.11.00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00

01.11.30 | 27.813.0006.2020 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 302.0000 | 4.4.90.52.00
382

-3.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 05 | 302.0000 | 4.4.90.52.00

01.11.30

1,00

01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 05 | 100.0007 | 3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

01.10.30

450

Tabela II - Anulação

976

9.9.99.99.00

2.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.00

720

Obrigações Patronais

01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.48.00

Total Geral
01.09.20

168

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.16.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00

01.06.20 | 99.999.0021.9001 | 01 | 110.0000 | 9.9.99.99.00

449

1,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 800.0312 | 3.3.90.39.00
1146 3.3.90.39.00

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

Material de Consumo

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 02 | 312.0000 | 4.4.90.52.00
1145 4.4.90.52.00

3.1.90.13.00

01.06.20

447

1,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 02 | 302.0001 | 3.3.90.39.00
1144 3.3.90.39.00

-33.000,00

01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.31.00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 800.0000 | 3.3.90.39.00
1143 3.3.90.39.00

130

276

671

Material de Consumo

01.05.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00

439

01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 95 | 100.0007 | 3.3.90.30.00
1142 3.3.90.30.00

01.05.40

01.11.20

01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 95 | 100.0006 | 3.3.90.30.00
1141 3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.000,00

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
103

3.1.90.16.00

01.09.40

01.02.11

ESTADO
DE SÃO PAULO
GABINETE DO SECRETÁRIO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.04.10 | 04.122.0018.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
89

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.16.00

467

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Tabela II - Anulação
01.04.10

3.1.90.16.00

417
350.000,00

Total Geral

(*) O repasse à entidade Lar Irmã Júlia inclui também o valor de R$ 34.574,32, conforme Resolução
nº 91, de 21 de janeiro de 2020.

1.000,00

01.06.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00

01.10.40

01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00
813

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

01.13.40 | 15.452.0017.2089 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
791

3.1.90.16.00

01.09.40 | 12.365.0003.2084 | 01 | 213.0000 | 3.1.90.11.00

01.17.21 | 13.392.0013.2051 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

01.13.40

141

277

01.17.21 | 13.392.0013.2051 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
763

O TEATRO DE GRUPO NA
ESCOLA

3.3.90.39.00

01.17.21

4.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.00
1.000,00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

01.05.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00

985

Material de Consumo

01.01.61 | 15.452.0009.2030 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00

R$ 20.000,00

3.1.90.16.00

01.09.20

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

76

179

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.50.39.00

386

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.06.40

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00

R$ 57.000,00

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, 29 de junho 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 29 de junho de 2020.
anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

01.03.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00

01.05.50

01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00

01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

IA3 – INSTITUTO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
A ARTES E APRENDIZAGEM

LICEU CORAÇÃO DE jESUS

PROjETO EDUCACIONAL
ANÁLIA fRANCO

4.4.90.52.00

DECRETO Nº 5813, de 29 de junho 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 6º,
deCreta:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro
e Contábil da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$
1.381.000,00 (um milhão trezentos e oitenta
ESTADO
DE SÃO as
PAULO
e um mil reais),
para atender
dotações
orçamentárias constantes
I.
MUNICIPIO da
DE Tabela
PINDAMONHANGABA
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior
será coberto com os recursos provenientes de

01.03.30

01.04.10 | 04.122.0018.2096 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
PINDAMONHANGABA

CORPORAÇÃO MUSICAL
EUTERPE

PROjETO “EM BUSCA DO
MELHOR”

84

estado de sÃo paulo
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

GABINETE DO SECRETÁRIO

01.04.10 | 04.122.0018.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00

01.10.20

ASSOCIAÇÃO PARA AUXíLIO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CRESCER

16.732.884/0001-09

Tabela I - Suplementação
01.04.10

R$ 19.890,00

09.367.172/0001-72

CRIANÇA, CâMERA & AÇÃO

estado de sÃo paulo
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5807, de 15 de junho de 2020.
anulação das dotações constantes da tabela
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
II, em conformidade com o inciso III, do § 1º
suplementar.
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
março de 1964.
de pindamonhangaba, no uso de suas
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de
atribuições legais e nos termos da Lei nº
sua publicação, revogadas as disposições em
6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,
contrário.
deCreta:
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2020.
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro
Dr. Isael Domingues Claudio
e Contábil da Prefeitura do Município de
Marcelo de Godoy Fonseca
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$
Prefeito Municipal
1.438.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta
secretário de Finanças e orçamento
e oito mil reais), ESTADO
para atender
as
dotações
registrado
e
publicado
na secretaria de
DE SÃO PAULO
orçamentárias constantes
da Tabela I.
Negócios Jurídicos, em 15 de junho de 2020.
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior
anderson plínio da silva alves
será coberto com os recursos provenientes de
secretário de negócios Jurídicos

01.05.40

PROjETO SOCIAL GRÊMIO
UNIÃO
ASSOCIAÇÃO PRO-COALIZÕES
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS
DO BRASIL
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e s/m
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia
de R$ 16.094,26 em 03/07/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital
e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações
relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553903954, firmado em 22 de setembro
de 2017, garantido por alienação fiduciária registrado sob nº 04 na matrícula nº 64.536, tendo por
objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 462, APTO 103,
BLOCO 22, EDIFÍCIO PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP
12.402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento
nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel
na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

PREGÃO Nº 155/2018 (PMP 24749/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2020, de
07/07/2020, ao contrato 073/2019, que cuida
de “contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de remoção de
pacientes em ambulância uti – suporte
Avançado tipo ‘D’ e Suporte Básico tipo ‘B’,
adulto, infantil e neonatal, com tripulação,
incluindo manutenção e combustível, pelo
período de 12 meses”, para prorrogação até
12/07/2021, e reajuste de 2,3790%, conforme
variação do ipC Fipe, passando o valor
anual para R$ 271.485,15, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Clínica Médica Vale
Guaratinguetá Ltda, o Sr Janderson de Souza
Azevedo.

Conselho MuniCipal dos direitos
da Criança e do adolesCente –
CMdCa
ConVoCaçÃo – 10ª reuniÃo
ordinÁria 2020
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,
titulares e suplentes do Conselho Municipal
dos direitos da Criança e do adolescente –
CMdCa, representantes governamentais e da
sociedade civil, convocados a comparecerem
na data abaixo, para a realização da “10ª
reunião ordinária de 2020”, cuja pauta vem
a seguir:
pauta:
● Leitura e aprovação de ata;
● Alteração do Decreto nº 5.675/2019;
● Edital FUMCAD 2021;
● Informes Gerais.
Data: 21/07/2020 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
transmissão online pela página do Facebook:
Conselho Municipal dos direitos da Criança
e do Adolescente de Pindamonhangaba CMdCa
helison de oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021
lembrando aos conselheiros que não
puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes
e justifiquem sua falta através do e-mail:
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

errata:
FiCa
noVaMente
retiFiCado o aneXo da presente
RESOLUÇÃO
(CORREÇÕES
NO
PRÓPRIO DOCUMENTO), PUBLICADOS
anteriorMente nas ediçÕes de
18/02/2020 E 22/05/2020.
RESOLUÇÃO Nº 94, DE 11 DE FEVEREIRO
DE 2020.
Altera Resolução nº 93/2020 – CMDCA
para realocar recursos do Fundo Municipal
dos direitos da Criança e do adolescente
– FuMCad às instituições relacionadas
no anexo, a fim de financiar projetos de
atendimento às crianças e adolescentes, e dá
outras providências.
o Conselho Municipal dos direitos da Criança
e do adolescente de pindamonhangaba –
CMdCa, no uso das atribuições estabelecidas
nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº
4.140/2004.
Considerando as doações ao FuMCad –
Fundo Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente, realizadas em 2019,
Considerando o Edital FUMCAD 2020/2021,
Considerando as deliberações da 3ª reunião
extraordinária, ocorrida em 11 de fevereiro de
2020,
resolve:
Art. 1º - AUTORIZAR o repasse público via
FUMCAD, para as Instituições, conforme
relação anexa, a fim de financiar os projetos
apresentados, avaliados e aprovados para
execução no período 2020/2021.
Art. 2º - A liberação do recurso está
condicionada a apresentação ao setor de
Convênios com entidades da secretaria de
assistência social do plano de trabalho, com
planilha de execução financeira muito bem
definida, e todos os documentos necessários
à celebração da parceria com a administração
pública.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2020.
helison de oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.823, DE 13 DE JULHO DE 2020.
estende as medidas de quarentena e altera
dispositivos do Decreto nº 5.797, de 31 de
maio de 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando o disposto no decreto
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020,
que institui o plano são paulo,
Considerando
a
necessidade
de
disciplinar
objetivamente
as
medidas
restritivas aplicadas em âmbito municipal
com aquelas que vêm sendo adotadas em
nível estadual, as quais guardam em comum
a necessidade de promover e preservar a
saúde pública;
deCreta:
Art. 1º Fica estendida até 21 de julho de
2020 a vigência das medidas de quarentena
previstas nos Decretos nº 5.789, de 15 de
maio de 2020, nº 5.797, de 31 de maio de
2020 e nº 5.805, de 12 de junho de 2020.
Art. 2º Fica alterado o § 3º do art. 2º, do
Decreto nº 5.797, de 31 de maio de 2020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º . . . . .
............
§3º Os estabelecimentos listados no inciso
VI poderão funcionar das 16:00 às 20:00
horas (por quatro horas seguidas), vedado
o funcionamento aos sábados, domingos e
feriados.”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 15 de
julho de 2020, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos Secretária
Municipal de Saúde
registrado e publicado na secretaria
Municipal de negócios Jurídicos
em 13 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves Secretário
Municipal de Negócios Jurídicos
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3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

-31.000,00

01.13.40

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL

01.09.40

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

ESTADO
SÃO
PAULO
01.13.40 | 04.122.0003.2006
| 01 |DE
110.0000
| 3.1.90.13.00
PINDAMONHANGABA
777 3.1.90.13.00 MUNICIPIO
ObrigaçõesDE
Patronais

-50.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.11.00
998

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-250.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.13.00
999

3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

-130.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.16.00
1000 3.1.90.16.00

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil

-20.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2084 | 01 | 213.0001 | 3.1.90.11.00
1014 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

-104.000,00

Total Geral

-1.381.000,00

Conselho MuniCipal dos direitos da Criança e do adolesCente de
PINDAMONHANGABA – CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 96, DE 07 DE JULHO DE 2020.
dispõe sobre a suspensão da execução de alguns projetos aprovados no ano de 2020, devido à
pandemia do coronavírus, e dá outras providências.
o Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de pindamonhangaba – CMdCa,
no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004.
Considerando as doações ao FuMCad – Fundo Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente, realizadas em 2019,
Considerando o Edital FUMCAD 2020/2021,
Considerando as deliberações da 9ª reunião ordinária, ocorrida em 07 de julho de 2020,
resolve:
Art. 1º - suspender, por ora, o repasse público via FUMCAD, para as Instituições, conforme
relação abaixo, cujos projetos apresentados, avaliados e aprovados deverão permanecer no banco
de projeto para provável execução no ano de 2021.
INSTITUIÇÃO

PROJETO/PROGRAMA/SERVIÇO

NOUS-ESCOLA NOETICA
da VinCi

VALOR

O TEATRO DE GRUPO NA
esCola

R$ 31.000,00

lar sÃo Judas tadeu

arte e MoViMento

R$ 25.000,00

Casa transitÓria
FABIANO DE CRISTO DE
PINDAMONHANGABA

proJeto eduCaCional anÁlia
Fr anCo

R$ 20.000,00

lar da Criança irMÃ
JÚlia

CapaCitaçÃo proFissional
do serViço de aColhiMento
instituCional

R$ 19.890,00

PROGR AMA APRENDIZ – CME

R$ 25.000,00

CorporaçÃo MusiCal
euterpe

Art. 2º - Os supramencionados projetos não serão executados no presente ano em decorrência de
impossibilidade de execução sem riscos a saúde de toda a coletividade, devido às recomendações
sanitárias e de saúde pública no sentido de manter higiene e distanciamento social enquanto
perdurar a situação de pandemia do coronavírus no país.
Art. 3º - A oportuna liberação do recurso para financiamento dos projetos estará condicionada a
apresentação ao setor de Convênios com entidades da secretaria de assistência social do plano
de Trabalho, com planilha de execução financeira muito bem definida, e todos os documentos
necessários à celebração da parceria com a administração pública.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2020.
helison de oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.794, 27 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme inciso I do art. 6º, alterada pela
Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,
deCreta:
Art. 1º
Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 1.370.000,00 (um milhão, trezentos e setenta mil reais) no Gabinete do Prefeito, no
departamento de obras e planejamento distrital, na secretaria Municipal de segurança pública,
no Comando da Guarda Municipal e no Departamento de Trânsito e Mobilidade, na Secretaria
Municipal de administração, no departamento de administração, na secretaria Municipal de
esporte e lazer, no departamento de esporte e na secretaria Municipal de obras e planejamento,
no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, em função do superávit financeiro
apurado em 2019 e adequação de ações neste exercício. A classificação orçamentária será:
01.00
GABINETE DO PREFEITO
01.61
Departamento de Obras e Planejamento Distrital
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1125)

R$

120.000,00

04.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.30 Comando da Guarda Municipal
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1121)

R$

330.000,00

04.40 Departamento de Trânsito e Mobilidade
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1123)

R$

180.000,00

R$

140.000,00

R$

250.000,00

05.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
05.20
Departamento de Administração
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1124)
11.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
11.20
Departamento de Esporte
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1122)

13.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40
Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2006
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0003.95 3.1.90.13– Obrigações Patronais (1120)
R$
350.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de maio de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Tribuna do Norte
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sociais

Pindamonhangaba, 17 de julho de 2020

Fotos: Arquivo pessoal

Bênçãos inﬁnitas
Quem completa mais um ano de vida
neste sábado (18) é Ademir Dias, o ‘Vô
Mi’. Seus netos Fernando e Cecília, sua
esposa Elizabeth, seus ﬁlhos Alexandre
e Adriana, sua mãe Vilma, seu irmão
Nico, sua tia Cida, e todos os familiares
e amigos o parabenizam desejando muita saúde, alegria e paz.

A princesa está crescendo...
Sob as bênçãos de Cristo e na companhia
dos pais Clayton e Aiandra e da irmã Laura.
Eles, junto com os familiares e amigos, desejam tudo de bom para a princesa Carolina
Alves Mariano, que sopra velinha nesta sextafeira dia 17 de julho. Parabéns, princesa!

Bênçãos e paz
Para o radialista e chefe dos escoteiros
Nécio Pereira (Gabinete). Todos os seus
amigos, colegas de trabalho e sua família
desejam um novo ciclo repleto de saúde, de
bênçãos e de paz.

Paz e sabedoria
Para a supermãe Márcia Ortiz Ferre (DLC), aniversariante dessa
quinta-feira 16 de julho. Seu esposo Márcio e seus príncipes Miguel,
Murillo e Matheus, e todos os seus familiares e amigos desejam muita
saúde, alegria e paz em seu novo ciclo.

Muita luz
Junto com sua cidade, Pinda, Marcelo
Martuscelli (Secretaria de Governo) celebrou mais um ano de vida no último 10
de julho. Toda as sua família, e amigos
o felicitam pela data, desejando saúde,
alegria e muitas conquistas.

Tudo de Bom
Para o vovô Antônio Salvador, que celebra mais um ano de vida neste sábado, dia 18. Sua esposa Terezinha, suas ﬁlhas Tatiane e Thais, seu
genro Jaderson e a netinha Maria Eduarda o felicitam, desejando um
novo ciclo cheinho de paz e amor.

Novo ciclo cheio de paz
Na vida de Fernando Dias Lixa Ferreira, aniversariante da última quarta-feira (15). Ele celebrou ao lado
dos pais Fábio e Adriana, que junto com os avós ‘Dadá’
e América; Beth e Ademir; a prima Cecília; a bisavó
Vilma; os tios Alexandre; os tio-avós: Adalberto, ‘Nico’
e Maria os parabenizam pela data. Felicidades, Fer!

Felicidades
Para Carlos Rezende (Almoxarifado da
Saúde) que celebrou mais um ano de vida no
último dia 14 de julho. Todos os seus colegas de
trabalho, familiares e amigos desejam bênçãos,
saúde e paz.

Aniversário do príncipe
Tudo de lindo para o príncipe João
Pedro, que soprou velinhas nessa quintafeira (16). Seus pais Marcos e Mariana,
seus avós, tios, primos e familiares desejam muitos e muitos aniversários cheios
de saúde e de alegria.

