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Pinda: Paço Municipal retorna 
atendimento ao público no dia 9

Reuniões foram realizadas com funcionários para esclarecer as dúvidas e preparar para a “Retomada Consciente” das ati vidades, de acordo com as normas sanitárias

O paço municipal e os de-
mais setores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba retornam 
com o atendimento ao público 
na próxima quarta-feira, dia 9 
de setembro, com horário tem-
porário das 8 às 16 horas. A 

chamada “Retomada Conscien-
te” das atividades está sendo 
feita de acordo com as normas 
sanitárias e visando a oferecer 
o máximo de segurança para a 
população e para os funcioná-
rios. 

PÁG. 3

Primeiro serviço móvel 
de som, Studio Gonzaga 
Som completa 40 anos

Considerado o pioneiro em 
Pindamonhangaba e na região 
no ramo de serviço móvel de 
sonorização, o Studio Gonzaga 
Som completou em agosto, 40 
anos de atividades comerciais. 

Tudo começou quando o mi-
neiro Genésio Gonzaga de Sou-
za chegou à cidade na década 
de 70, e iniciou suas atividades 
atuando na Rádio Difusora.

Genésio Gonzaga de Souza, do Studio Gonzaga Som

PÁG. 3

Shopping Páti o Pinda 
recebe exposição 
fotográfi ca 

A parti r desta sexta-feira, dia 
4 de setembro, quem for ao Sho-
pping Páti o Pinda poderá conferir a 
exposição “O essencial em retratos”, 
idealizada e produzida pelo jorna-
lista Danilo Sardinha. Na ocasião, 
15 fotos irão mostrar um pouco da 
realidade do povo moçambicano, 
em especial o amor e a alegria das 
pessoas da região.

PÁG. 2

PÁG. 4

5PÁG. 

Celebrações e carreata encerram novena 
da Padroeira de Pindamonhangaba

A Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Sucesso fi nalizará, no dia 8 de 
setembro, feriado municipal religio-
so, a “Festa em louvor à Padroeira 
de Pindamonhangaba”. A progra-

mação para este dia prevê além 
das missas presenciais na Igreja 
Matriz às 7 horas, às 10 horas e 
às 18 horas, uma carreata que 
percorrerá as ruas da cidade com a 

imagem de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. A carreata sairá às 9 horas 
da proximidade da rotatória do 
João do Pulo (entrada da cidade) 
com desti no ao Santuário Mariano.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo pessoal

Polícia Civil esclarece 
homicídio de 
caminhoneiro no Beta 
e prende três suspeitos

Comércios devem 
funcionar meio 
período nos feriados 
de 7 e 8 de setembro

O Departamento de Receita e 
Fiscalização / Setor de Cadastro 
Mobiliário da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba autorizou o funcionamen-
to especial das ati vidades comerciais 
e de prestação de serviços nos 
feriados de 7 e 8 de setembro, das 8 
às 14 horas.

PÁG. 3
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Sim em tempos de pandemia 
quem diria, o voluntariado aumen-
tou quase 10% em relação a base 
anterior, chegamos próximos de 
22% da população fazendo ativi-
dades voluntárias.

Isso é bom? Sempre é muito 
bom quando se fala de aumento de 
participação voluntária das pesso-
as na sociedade, mas isso irá per-
durar pós pandemia ou se preferi-
rem no normal com a pandemia?

Esse já é um palpite difícil de se 
dar, mas conhecendo um pouco o 
perfil do voluntario brasileiro, eu 
com dor no coração, diria que não 
irá perdurar todo ele.

O brasileiro é um povo muito 
solidário, povo admirado pelo res-
tante do mundo por sua amisto-
sidade, color humano, amizade e 
solidariedade, isto ninguém tira de 
nosso povo, mas quando se trata 
de compromisso, aí a conversa co-
meça a mudar de rumo.

O povo brasileiro também é 
muito conhecido por sua malemo-
lência, gosto por festas e por con-
seguir coisas de forma fácil, o que 
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não são títulos tão 
nobres, na minha 
humilde opinião.

Assim, o traba-
lho voluntário que 
exige compromisso, 
regramento, talvez 
não esteja dentro 
das coisas mais di-
vertidas para serem 
feitas ou assumidas 
pelo brasileiro e isto 
é triste.

Com o exposto, espero estar 
errado, o voluntariado tende a ser 
deixado de lado após uma maior 
normalização de nossa vida e a 
volta das atividades sociais de for-
ma mais intensa e o esquecimento 
de muitos dos problemas sociais 
que enfrentamos agora durante, 
mas também enfrentávamos antes 
da pandemia e o pior vamos conti-
nuar com eles após a volta da nova 
normalidade.

O brasileiro tende a esquecer 
as mazelas que estão a nossa vol-
ta muito rapidamente, talvez até 
como uma proteção individual, 

Internet

mas não é possível fechar os olhos 
a tantas oportunidades de fazer 
a diferença na vida de tantos que 
precisam e aqui não faço referen-
cia somente as pessoas, mas te-
mos o meio ambiente e os animais 
que também precisam e passam 
por dificuldades.

Torço de verdade que este ín-
dice de trabalhadores voluntários 
aumente sempre e para isso que 
trabalho, pois com mais voluntá-
rios teremos um país e um mundo 
mais solidário e mais acolhedor, 
sem ter que esperar uma tragédia 
para isso.

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.

Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 
atualiza protocolo para igrejas e templos

A Fundação Logosófica, com 
sede em Taubaté, está oferecen-
do o curso de Logosofia, total-
mente gratuito e online. 

O curso tem como objetivo 
apresentar os conceitos da Ciên-
cia Logosófica e seus métodos 
contendo atividades interativas 
trabalhos escritos e leituras de 
livros que poderão ser baixados 
também de forma gratuita.

A primeira etapa do curso 
ocorrerá no dia 15 de Setembro 
das 20 às 21 horas; e no dia 22 

de setembro, das 20 às 21 horas. 
O período de inscrição acaba 

no dia 22 de setembro e pode 
ser feita no site da Sympla: 
https://www.sympla.com.br/
curso-logosofia-taubate---virtu-
al__954696

Para mais informações, en-
trar em contato pelo WhhatsA-
pp (12) 9 9717-8157.  

Para quem tiver interes-
se, é possível encontrar livros 
para download gratuito no site: 
www.logosofia.org.br.

“O essencial em retratos” 
chega ao centro de compras 
nesta sexta-feira (4).

A partir desta sexta-feira, 
dia 4 de setembro, quem for 
ao Shopping Pátio Pinda po-
derá conferir a exposição “O 
essencial em retratos”, idea-
lizada e produzida pelo jor-
nalista Danilo Sardinha, de 
29 anos. Na ocasião, 15 fotos 
irão mostrar um pouco da 
realidade do povo moçam-
bicano, em especial o amor 
e a alegria das pessoas da 
região.

Danilo é padrinho de um 
dos projetos da Fraterni-
dade Sem Fronteiras e par-
ticipou, em 2019, de uma 
das caravanas da ONG para 
Moçambique, um dos países 
da África onde a instituição 
atua. “Foram dez dias de 
muito aprendizado com os 
moradores das aldeias que 
visitamos. Ao mesmo tempo 
em que nos deparamos com 
a carência de elementos bá-
sicos, há muito amor e ale-
gria nessas aldeias”, relem-
bra Danilo.

A ideia da exposição é 
mostrar um pouco da reali-
dade nesses locais. Algumas 
imagens mostram o que fal-
ta, como água potável, comi-
da e estrutura para estudar. 
Outras fotos mostram a ale-
gria e o amor que eles trans-
mitem. “Espero que essa ex-
posição ajude a reforçar em 
nós o pensamento de que so-
mos todos irmãos e a impor-
tância de sempre olhar para 

O Comitê de Enfretamento 
ao Covid-19, de Pindamonhan-
gaba, publicou na terça-feira, 
dia 1º de setembro, uma atua-
lização do Protocolo Sanitário 
de Atividades Religiosas. Com 
este novo protocolo, a capaci-
dade de atendimento dentro 
de templos e igrejas passa a 
ser de 40%. 

Os líderes religiosos respon-
sáveis pelos templos deverão, 
obrigatoriamente, assinar o 

termo de compromisso mencio-
nado no Decreto nº 5797, de 31 
de maio de 2020, além de afixar 
na entrada principal, o número 
máximo de fieis que poderão 
participar da atividade religio-
sa, seguindo a orientação de 
40% da capacidade do local. 

Para a ocupação de somente 
40% da capacidade, o local de-
verá ter assentos dispostos em 
fileiras alternadas e espaçamen-
to de dois assentos vagos para 

cada assento ocupado. Bancos 
de uso coletivo devem ser re-
organizados e demarcados de 
forma a garantir o espaçamen-
to entre as pessoas, devendo ser 
priorizada a ocupação em filei-
ras alternadas. 

O protocolo completo pode 
ser conferido no site da prefei-
tura, no banner coronavírus, 
no alto da página, clicando na 
opção decretos: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Fundação Logosófica promove 
curso online gratuito 

Shopping Pátio Pinda recebe 
exposição fotográfica 

o próximo”, ressalta.
 A mostra é gratuita e esta-

rá localizada próximo à loja 
Riachuelo até 4 de outubro.

Sobre a ONG
Na África subsaariana, a 

entidade abre e mantém cen-
tros de acolhimento, para ofe-
recer alimentação, cuidados 
com a higiene, atividades pe-
dagógicas, culturais e forma-
ção profissionalizante. Ampa-
ra idosos, com alimentação e 
construção de casas, e realiza 
a perfuração de poços arte-
sianos nas aldeias africanas. 
Com a chegada da água, tam-
bém inicia o cultivo sustentá-

vel de alimentos, capacitando 
jovens agricultores e envol-
vendo as crianças em ativida-
des de educação ambiental.

No Brasil, a instituição 
apoia o tratamento de crian-
ças com microcefalia, man-
tém o projeto ‘Orquestra Fi-
larmônica Jovem Emmanuel’, 
que proporciona o ensino de 
música a jovens da periferia; 
ajuda a Clínica da Alma, dedi-
cada ao tratamento de depen-
dentes químicos; e além disso, 
acolhe famílias refugiadas da 
Venezuela, que atravessaram a 
fronteira para o Brasil em bus-
ca de uma chance, em Roraima.

Divulgação

É preciso cautela!

Aos poucos, o comércio e as 
instituições vão abrindo suas portas... 

Grande parte dos municípios paulistas 
está na fase amarela – quando há uma 
flexibilização maior na abertura de algumas 
atividades. Contudo, vale lembrar que a 
pandemia não acabou!

Em Pindamonhangaba, o paço municipal 
e os demais setores da administração 
retornam com o atendimento ao público na 
próxima semana, com horário temporário 
das 8 às 16 horas.

Chamada de “Retomada Consciente”, as 
atividades devem obedecer a requisitos e 
à normas sanitárias e isso depende muito 
das duas pontas: quem atende e quem é 
atendido.

É fato que mais de cinco meses de 
pandemia vem deixando as pessoas 
incomodadas com tantas regras, decretos 
e normas – em todas as localidades –; 
contudo, é preciso respeitar os protocolos e 
as orientações da ciência e compreender que 
não se trata de gosto ou de lados, cuidar de 
si e dos seus familiares, sobretudo, os que 
pertencem ao grupo de risco, é uma questão 
de humanidade, de segurança e de saúde 
pública. 

Por isso, o fim de semana está chegando. 
Há comércios e locais dando início a 
retomada de suas atividades, mas a 
orientação ainda é: se possível, fique em 
casa. A pandemia ainda não acabou. Como 
gostam de frisar os mais saudosistas: 
cautela e canja de galinha não fazem mal a 
ninguém!
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cidade
Pinda: Prefeitura retorna 
atendimento ao público no dia 9

O Departamento de Receita 
e Fiscalização / setor de cadas-
tro mobiliário da Prefeitura de 
Pindamonhangaba autorizou o 
funcionamento especial das ati-
vidades comerciais e de presta-
ção de serviços nos feriados de 7 
de setembro (feriado nacional de 
Independência do Brasil) e 8 de 
setembro (feriado municipal, dia 
da Padroeira Nossa Senhora do 
Bom Sucesso), das 8 às 14 horas.

A autorização partiu de so-
licitação da Associação Comer-
cial e Industrial de Pindamo-
nhangaba e está de acordo com 
a Lei nº 1156 de 1969. 

Atividades Comemorativas 
- Lembrando que, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba cance-
lou as atividades comemora-
tivas da ‘Semana da Pátria’, 
realizadas tradicionalmente 
no dia 7 de Setembro, entre 

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba esclareceu o 
homicídio do caminhoneiro 
Edson Luis Caetano, que em 
31 de julho, teria ido até o 
bairro Beta para pegar o di-
nheiro da venda de um car-
ro e não foi mais visto. Seu 
corpo foi encontrado na ma-
nhã do dia 1º de setembro, 
enterrado no quintal da resi-
dência de um dos suspeitos. 
A ação prendeu três homens 
suspeitos pelo crime, que 
permanecerão presos por 
pelo menos 30 dias.

A princípio, a polícia tra-
balhava com a hipótese de 
que após receber o valor, o 
caminhoneiro teria ido em-
bora do local em uma moto, 
mas a versão foi desmentida 
pela investigação. Segundo 
o delegado Vinícius Garcia, 
a vítima foi assassinada com 
uma pancada forte e após 
cair ao chão foi executado 
com várias marteladas.

“Um dos suspeitos devia 
dinheiro ao caminhoneiro 
pela compra de um carro. 
A investigação se guia pela 
premeditação. Havia uma 
dívida, a pessoa não queria 
pagar e dessa forma aconte-
ceu o crime”, explicou o de-
legado em entrevista à im-
prensa regional.

Segundo ele, a polícia con-
seguiu identificar através do 
rastreamento dos celulares 
que os suspeitos trocaram 
mensagens constantemen-
te após o crime, sendo que 
dois deles são suspeitos dire-
tos pelo crime e um terceiro 

Funcionários da praça de atendimento participaram de reuniões para tirar as dúvidas e preparar para a 
retomada consciente

O paço municipal e os de-
mais setores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba retornam 
com o atendimento ao público 
na próxima quarta-feira, dia 9 
de setembro, com horário tem-
porário das 8 às 16 horas. A 
chamada “Retomada Conscien-
te” das atividades está sendo 
feita de acordo com as normas 
sanitárias e visando a oferecer o 
máximo de segurança para a po-
pulação e para os funcionários. 

De acordo com informações 
da prefeitura, na sede do Exe-
cutivo, estão sendo feitas ade-
quações como disponibilização 
de máscara e faceshield para os 
funcionários da praça de aten-
dimento, além de álcool 70%. 
Seguindo os protocolos de saú-
de, será feito controle de aces-
so: será permitida a entrada de 
somente 40% da capacidade de 
pessoas no prédio. Para isso, 
serão disponibilizadas ao pú-
blico externo fichas que serão 
higienizadas antes e após o uso, 
para que novas pessoas possam 
adentrar ao local. Todas as pes-
soas, ao entrarem, passarão por 
aferição de temperatura e deve-
rão utilizar álcool em gel. 

Outra mudança será a en-
trada única da Prefeitura, pela 
rua do supermercado, com sa-
ída única pela atual entrada 

principal. O objetivo é que as 
pessoas tenham mais conforto 
para aguardar sua entrada no 
prédio, como abrigo de sol ou 
chuva e cadeiras. Também fo-
ram feitos cartazes informati-
vos e reuniões com as equipes 
de atendimento para normas de 
higiene e cuidados, assim como 
estendido o horário de expe-
diente das equipes de limpeza. 
O prédio inteiro será higieni-
zado todas as terças e quintas-
feiras, ao fim do expediente; e 
cada setor contará com álcool 
70% para desinfectar suas me-
sas, teclados e cadeiras, refor-
çando os cuidados. 

Em outros prédios da admi-
nistração municipal também 
estão sendo tomados cuidados 
e seguindo as regras sanitárias. 
Na Subprefeitura, por exemplo, 
além do material informativo, 
as cadeiras da espera do aten-
dimento estão marcadas com 
placas para garantir o distan-
ciamento entre as pessoas.

A reabertura dos prédios 
para atendimento ao público 
foi autorizada pelo “Comitê de 
Enfrentamento ao Covid-19” 
e faz parte da retomada cons-
ciente das atividades. Desde o 
fechamento do atendimento 
presencial, em março, todos os 
trâmites burocráticos estão sen-

Polícia Civil esclarece 
homicídio de caminhoneiro no 
Beta e prende três suspeitos

do realizados pela plataforma 
digital 1DOC sem prejuízos aos 
serviços oferecidos aos mu-
nícipes. Inclusive, a porienta 
e incentiva que o atendimen-
to continue sendo realizado 
digitalmente. Para isso, bas-
ta acessar o site da prefeitu-
ra www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e escolher a opção 
“atendimento eletrônico” (no 
alto da página, em computa-
dores, e na aba lateral esquer-
da – representada por três ris-
cos – em celulares).

Comércios devem funcionar meio período 
nos feriados de 7 e 8 de setembro

Polícia

Divulgação

Polícia Civil esclarece homicidio-Corpo 
de Edson foi encontrado enterrado em 
quintal de casa no bairro Beta

é suspeito de participar da 
ocultação do corpo.

O Crime – Conforme bole-
tim registrado pela família de 
Edson Luis Caetano, o mesmo 
saiu por volta das 9 horas do 
dia 31 de julho, no carro da 
esposa, para pegar o dinhei-
ro e na tarde do mesmo dia, a 
pessoa com quem pegou o di-
nheiro foi até à casa da famí-
lia entregar a chave do carro 
afirmando que Edson havia 
deixado o carro com ele e pe-
dido para entregar.

O velório de Edson acon-
teceu na manhã desta quar-
ta-feira (2) e seu corpo foi 
sepultado no Cemitério Mu-
nicipal de Pindamonhanga-
ba.

elas o Desfile da Independên-
cia do Brasil no Distrito de 
Moreira César e na avenida 
Albuquerque Lins.

A decisão foi baseada em ra-
zão da pandemia do Covid-19, 
não sendo recomendável pelas 
autoridades sanitárias a pro-
moção de eventos que possam 
gerar aglomerações de público, 
devido ao risco de contamina-
ção. A medida visa a resguar-
dar a saúde dos estudantes, 
organizadores e outras pessoas 
que participam do evento bem 
como da população que presti-
gia o desfile cívico militar na ci-
dade, que este ano celebraria o 
198º Aniversário da Proclama-
ção da Independência do Brasil.

Para comemorar a data cívi-
ca, a secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, realizará 
o Hasteamento das Bandeiras 
no Obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes, às 8 horas, 
com a presença de represen-
tantes do Poder Executivo, 
Poder Legislativo e do Exérci-
to Brasileiro.

Célio Almeida

Pinda apresenta mais 26 casos de 
covid-19, 2 óbitos e 14 recuperados

A Vigilância Epidemiológica da 
Prefeitura divulga, em seu boletim 
dessa quinta-feira (3), 26 novos ca-
sos testados positivo para covid-19 
e 14 pacientes recuperados. Tam-
bém registra 2 óbitos positivos, de 
moradores do Mantiqueira e Cen-
tro. A Prefeitura lamenta os óbitos e 
se solidariza com os familiares.  

Os casos positivos são dos se-
guintes bairros: Araretama, Azere-
do, Cidade Jardim, Crispim, Lago 
Azul, Liberdade, Maria Aurea, San-
tana, São Benedito, Shangri-la, Terra 
dos Ipês, Vale das Acácias, Vila Rica.

Os pacientes recuperados são 
dos bairros: Alto do Cardoso, Ara-

retama, Carangola, Cicero Prado, 
Karina, Mantiqueira, Maria Áurea, 
Mombaça, Santa Cecília, São Bene-
dito, Terra dos Ipês, Vista Alegre.

Com os números de hoje, Pinda 
chega a 1787 pacientes testados 
positivo para coronavírus desde 
o início da pandemia na cidade. 
Hoje, temos 55% de ocupação 
de leitos de enfermaria e 44% de 
ocupação de leitos de UTI, soman-
do redes pública e particular. O ín-
dice de isolamento na cidade está 
em 42%.

Ressaltamos que a tendência de 
alta no número de positivados será 
acentuada devido à significativa 

quantidade de realização de testes, 
identificando cada vez mais os pa-
cientes assintomáticos. 

A Prefeitura informa, ainda, que 
de acordo com o “Plano São Paulo”, 
a região do Vale do Paraíba está na 
faixa amarela. Importante ressal-
tar que mesmo com a mudança de 
faixa, todos os cuidados devem ser 
tomados e que a população preci-
sa colaborar fazendo a sua parte. A 
pandemia não terminou e o retorno 
às atividades deve ser consciente. 
Evite aglomerações, use máscara, 
higienize as mãos constantemente 
e, principalmente, se puder, fique 
em casa.
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qual o seu talento?

Considerado o pioneiro em 
Pindamonhangaba e na re-
gião no ramo de serviço mó-
vel de sonorização, o Studio 
Gonzaga Som completou em 
agosto, 40 anos de atividades 
comerciais. Tudo começou 
quando o mineiro Genésio 
Gonzaga de Souza chegou à 
cidade na década de 70, e ini-
ciou suas atividades atuando 
na Rádio Difusora.

Surgimento do Studio 
Gonzaga Som

Após atuar na Difusora por 
mais de três anos, Gonzaga foi 
trabalhar com Nelson Tape, 
que acabara de adquirir o ser-
viço de alto falante na praça 
Emílio Ribas (Praça São Bene-
dito). “Essa experiência durou 
poucos meses e conversando 
com um grande amigo, o ra-
dialista, Percy Lacerda, ele 
sugeriu que elaborasse um 
pedido na Prefeitura para a 
instalação do serviço de alto 
falantes na Praça da Liberda-
de. Assim foi feito e pronta-
mente fui atendido”, afirmou 
Gonzaga.

Quem é o Gonzaga?
Genésio Gonzaga de Souza sempre optou em trabalhar 

com dedicação e romantismo à moda antiga. Nasceu em 28 de 
abril de 1955, na cidade de São João Nepomuceno-MG, sendo 
filho de Eliza Xisto de Souza e Heitor Gonzaga de Souza. Suas 
grandes paixões são: família acima de tudo, aí depois em outro 
patamar o seu time de coração: Flamengo; e o cantor Roberto 
Carlos. Gosta de jogar bola e assistir a um bom filme.

Primeiro serviço 
móvel de som, 
Studio Gonzaga Som 
completa 40 anos

Comunicador e empresário Genésio Gonzaga

Com o apoio de muitos co-
legas, assim nascia o Studio 
Gonzaga Som, hoje retratado 
carinhosamente como ‘A Rádio 
da Praça’. Seu primeiro estú-
dio de sonorização localizava-
se no imóvel no senhor Atílio 
Amadei, depois mudou-se para 
outro, na praça da Liberdade, 
de propriedade do senhor Pau-
lo Noguti, e depois recebeu a 
concessão do município para 
montar um trailer na Praça da 
Liberdade, onde permaneceu 
por muitos anos, até mudar 
para o escritório localizado ao 
lado do mercado na Rua Ca-
pitão José Martiniano Ferraz, 
onde encontra-se até hoje.

Pinda dos anos 70 e 80

Segundo Gonzaga, a cidade 
sempre foi muito aconchegan-
te e um local fácil de fazer ami-
zades. “Eu fechava a rádio e ia 
a pé para casa. Morava na rua 
do Cardoso e jantava todos os 
dias na famosa Baiúca, onde o 
Bioró preparava o delicioso ar-
roz com feijão e ovo frito. Ali fiz 
muitas amizades como o Zezu 
da loja Temper e também o 

Dito do Cinema, batíamos gran-
des papos. Na época só tinha a 
Rádio Difusora e o alto falante 
da Praça Monsenhor Marcon-
des”, relembra Gonzaga.

O comunicador lembra tam-
bém do Bar do Pió, localizado 
na rua Campos Sales, ponto de 
encontro dos comerciantes da 
região do mercado e de ami-
gos que se reuniam e presen-
ciavam as brincadeiras do seu 
proprietário.

Gonzaga tem muitas histó-
rias para contar. “O Zezinho do 
Supermercado era meu clien-
te, mas sempre muito crítico e 
toda hora me pedia para abai-
xar o som. Um dia fui até ele e 
disse: - Zé, muito obrigado pela 
sua educação em agradecer por 
eu ter baixado o som. Só vou di-
zer uma coisa, eu nunca abai-
xava o som quando você pedia. 
Foi só gargalhada, o Zé era um 
super amigo e sempre me cum-
primentava assim: abaixa o 
som. Quem quiser confirmar 
é só perguntar ao Irineu, que 
durante muitos anos trabalhou 
com ele” [risos].

O surgimento do 
carro de som

A cidade e a região não con-
tavam com serviços móveis de 
alto falante. Logo após come-
çar os serviços de som na Praça 
da Liberdade, surgiu a ideia de 
montar um carro de som para 
propaganda volante. “Com 
apoio do então supermercado 
“Monteiro União”, a ideia foi 
concretizada, pois o Tuca tinha 
uma corneta Delta e um ampli-
ficador e me questionou se eu 
queria fazer publicidade para 
o mercado deles. Foi quando 
trocamos o serviço pelo equi-
pamento, que foi montado 
num Corcel Cruzeta”, conta 
Gonzaga.

Depois do corcel, Gonza-
ga equipou um fusca verde e 
o seu terceiro veículo foi uma 
VW Kombi, com todo equipa-
mento interno para dar quali-
dade total e assim permaneceu 
por longos anos atuando com a 
Kombi, sempre inovando com 
serviços como inserção de pu-
blicidade na lateral e agora um 
com um palco de quase dois 
metros quadrados com escada 
para subir.

Para Gonzaga, o segredo do 
sucesso de quatro décadas de 
trabalho é atuar com responsa-
bilidade, verdade e amor. “Faço 
o que aprendi com o dom que 
Deus me deu. Sou grato a Ele 
por tudo o que construí nesse 
período. Sempre tive e tenho 
um ótimo relacionamento com 
meus clientes e amigos”.

Dentre os serviços execu-
tados destacam-se as ações de 
utilidade pública como a divul-
gação de documentos encon-
trados, anúncios de emprego, 
anúncios para entidade, no-
tícias da cidade (extraídas do 
Jornal Tribuna do Norte), entre 
outros.

A Kombi que substituiu o famoso “Fusca Verde”

O “Fusca Verde” sucedeu ao “Corcel Cruzeta”, o primeiro carro de som Studio Gonzaga Som na Praça da Libertade

O empresário foi pioneiro no ramo, em Pindamonhangaba

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal
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cotidiano

Celebrações e carreata encerram novena 
da Padroeira de Pindamonhangaba

Infalivelmente, às 5h30 da manhã, o canecão de água 
para fazer o café estava indo para o fogo. Sobre a mesa, 
devidamente colocados: o açucareiro, a xícara e a mantei-
ga. Descia dois lances de escada, abria a porta, o portão e 
acessava a rua, fizesse chuva ou sol, às 6 horas da manhã 
já estava na porta da padaria que exalava do lado de fora o 
perfume do pão fresco acabado de sair do forno.

Fazia o caminho de volta certamente desejando “bom 
dia” a muita gente.

Devido ao tempo que o pote estivera sobre a mesa, a 
manteiga já se encontrava numa textura ideal para que 
fosse espalhada sobre o pão crocante com mais facilidade.

Este era seu café da manhã, o sabor do dia amanhecen-
do que traria a ele mais uma oportunidade de encontrar as 
pessoas, cumprimentar um a um no percurso que transcor-
reria da porta do seu apartamento no prédio onde morava 
até a praça Monsenhor Marcondes, passava pelo porteiro 
do edifício ao lado, o guardador de carros, alguns vizinhos 
da rua, os funcionários e donos das lojas abrindo seus 
estabelecimentos, os atendentes das farmácias, os amigos 
da praça e tantos outros... Aliás, a praça da sua infância, 
viu ali tanta coisa acontecer!

Quantas vezes a Euterpe em apresentações festivas, 
os comícios, o antigo clube literário que tinha sua sede ali, 
o cinema onde não perdia um filme de faroeste sequer em 
sua época de juventude, a praça onde em dias de sol, ele 
buscava o banco vago que mais o colocasse defronte ao 
astro-rei, fonte inesgotável de vida, calor que aquecia seu 
corpo e que nutria sua alma, hoje via na praça o grande 
motivo de estar ali, via gente, que da mesma forma que 
o sol, também nutria-lhe a alma! Pessoas que circulavam 
diariamente, antigos conhecidos, e novos rostos que talvez 
nem o notasse, mas ele notava tudo e todos.

Logo mais no meio da manhã, uma pausa para uma 
água mineral com gás e um salgado num dos tantos es-
tabelecimentos das proximidades e em seguida dirigia-se 
ao supermercado para levar para casa a mistura para o 
almoço e quase com a mesma frequência passava pela far-
mácia onde cultivava grandes amigos pelos quais ele nutria 
enorme confiança em receitar-lhe algo que resolveria de 
vez cada pequeno problema que o acometesse.

E assim se resumia sua parte da manhã, cujo percurso 
de volta ele o fazia com o vagar de sempre para não perder 
a oportunidade de olhar as pessoas nos olhos, lembrar dos 
seus nomes e os cumprimentar estendendo-lhes a mão, 
sempre com entusiasmo e palavras positivas, aos homens 
talvez um comentário sobre o time de futebol, o jogo do 
final de semana, às mulheres sempre palavras gentis, aliás, 
gentileza no trato com as pessoas era sua marca registrada.

O Percurso

A correção das palavras, a dicção caprichada, a pronúncia 
impecável. Assim como sua postura ao sentar-se no banco do 
“jardim”, elegantemente postado e altivo, praticamente um 
lorde, um cavalheiro com toda certeza.

Os aniversários jamais eram esquecidos, as datas comemo-
rativas todas nunca passavam em branco, sobretudo com os 
membros da família. Um cunhado carinhoso, um tio atencio-
so, um irmão cuidadoso, um amigo, uma pessoa querida que 
estava sempre pronta a servir e atender, a prestar algum tipo 
de ajuda, a ser útil a quem quer que fosse, demonstrava isso na 
espontânea distribuição da correspondência aos vizinhos do 
prédio, ao se prontificar a ligar solicitando o botijão de gás, ao 
se colocar na posição de auxílio.

Após o almoço, um breve cochilo, a barba, o banho e de 
volta à praça para encontrar desta vez outras tantas pessoas 
que tinham neste período seu horário de trabalho.

A ausência de alguém do cotidiano lhe chamava atenção, 
procurava saber o que havia se passado com os que não se 
faziam presentes, sem dificuldade alguma em travar diálogos 
inclusive com desconhecidos, bastava se sentar ao seu lado no 
banco da praça e logo a troca de assuntos corriqueiros ficava 
estabelecida.

Nos dias chuvosos e nos invernos sua rotina se modificava 
um pouco, mas não a ponto de impedi-lo de fazer seu percur-
so, estabelecer seu trajeto e falar com as pessoas.

Porém, aconteceu que em pleno mês de março e nos 
meses subsequentes deste ano de 2020 que vivemos, chegou 
um tipo de inverno que foi muito cruel, um inverno onde 
todos os dias eram chuvosos mesmo fazendo muito sol, um 
estado das coisas que transformou todos os dias em domin-
gos e fez com que todo mundo estivesse obrigado a permane-
cer dentro de casa.

A recomendação era esta, “Fique em casa”! No princípio se 
achava que seria uma coisa rápida, um breve período, mas não foi.

O José Francisco, o ‘nosso Chiquinho’ insistia em cumprir 
diariamente a sua rotina tão confortável e que lhe fazia tanto 
bem. Ele continuou acordando as 5h30 e fazendo seu café, 
continuou indo as 6 horas da manhã buscar o pão fresquinho na 
padaria, mas lá ele nem podia mais entrar para saudar alegre-
mente as pessoas e haviam tantos ainda a serem saudados num 
único dia... E ele permaneceu fiel a sua rotina, a percorrer seu 
trajeto do apartamento até a praça, ele fez tudo para que seu 
percurso não fosse afetado, ele diariamente ia, mas as pessoas 
não estavam mais lá, as lojas não abriam, os funcionários dos 
estabelecimentos não circulavam, seus amigos haviam sumido.

Inevitavelmente em sua mente surgiram muitas e muitas 
questões como estas: - Onde está todo mundo?

- Será que semana que vem tudo isto vai ter acabado? - 
Como é desagradável o uso dessas máscaras, não se pode ver 
mais o sorriso das pessoas?

E para todas estas perguntas, por mais que os noticiários 
esclarecessem, não lhe era suficiente nenhuma resposta.

Num certo dia, inacreditavelmente, os bancos da praça 
estavam interditados e novas questões certamente surgiram: 
- Mas como assim? - Não se pode mais sentar nos bancos da 
praça? - Não se pode mais estender a mão para cumprimentar 
as pessoas? - Que mundo é esse?

Ficou tudo diferente demais!
E desta forma, estava estabelecido o caos interior, sua roti-

na da qual ele tanto precisava estava definitivamente quebra-
da, seu percurso diário interrompido, tal qual um carreiro de 
formigas desfeito, esta nova realidade não combinava com seu 
velho e prazeroso jeito de ser, com seu propósito de vida, com 
a sua escolha de vida.

Ele era a mesma pessoa, mas o mundo já não era mais o 
mesmo. E neste tipo de mundo, não havia mais lugar para 
alguém tão afetuoso.

Que nós tenhamos as melhores recordações desse ser 
humano de qualidades que não se vê todo dia. As enfermida-
des vieram e com a gravidade delas, mesmo vindo morar com 
a família e recebendo todo nosso carinho e todos os cuidados 
médicos, esta definitivamente não era a forma de viver escolhi-
da por ele, pois ele não era mais capaz de realizar diariamente 
o “SEU PERCURSO”.

E assim sendo, infelizmente tivemos que dar adeus ao José 
Francisco Leme Celidonio.

Ao querido Chico.
Ao nosso Chiquinho!

(Em nome da família, por Rhosana Dalle, sua cunhada)

A Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso finalizará, no 
dia 8 de setembro, feriado mu-
nicipal religioso, a “Festa em 
louvor à Padroeira de Pinda-
monhangaba”. A programação 
para este dia prevê além das 
missas presenciais na Igreja 
Matriz às 7 horas, às 10 horas e 
às 18 horas, uma carreata que 
percorrerá as ruas da cidade 
com a imagem de Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso. A carreata 
sairá às 9 horas da proximida-
de da rotatória do João do Pulo 
(entrada da cidade) com destino 
ao Santuário Mariano.

A novena litúrgica conta-
rá com as missas diariamente 
no Santuário Nossa Senhora 
Bom Sucesso (Igreja Matriz), 
sempre às 19 horas, durante a 
semana, e às 18 horas, aos sá-
bados e aos domingos. Com o 
novo decreto municipal, a ca-
pacidade para presença dos fi-
éis no templo religioso foi am-
pliada para aproximadamente 
200 pessoas e seu preenchi-
mento acontece por ordem 
de chegada. A Paróquia está 
tomando todos os cuidados sa-
nitários para atender os proto-
colos de higiene.

“Queremos convidar nossa 
comunidade católica para ce-
lebrar essa data com muita de-
voção. Estamos refletindo esse 
ano  durante a novena a ‘Ora-
ção da Salve Rainha’, como uma 
forma de aprofundar nosso co-
nhecimento sobre as virtudes 
marianas e suas graças em nos-
sa vida cristã”, afirmou o páro-
co Padre Kleber Rodrigues.

Camiseta Paróquia

Outra forma de colaborar 
com as atividades da paróquia 
é a aquisição da nova camiseta, 

que está à venda, todos os dias 
após as missas da novena. Es-
tão sendo disponibilizada nos 
tamanhos P/M/G (R$ 25) e GG/
EG (R$ 27). Para a celebração da 
festa da Padroeira, está comer-
cializando também a medalha 
de Nossa Senhora do Bom Su-
cesso e a capelinha, pelo valor 
de R$ 2,50 cada item.

Pizza da Padroeira

Em virtude da pandemia, 
este ano as atividades sociais no 
Centro de Pastoral da Festa da 
Padroeira não serão realizadas, 

exceto o evento “Pizza da Padro-
eira”, onde a comunidade pode 
adquirir a sua pizza (mussarela 
ou calabresa) por R$ 20. Os in-
gressos da pizza podem ser ad-
quiridos na Secretaria do Centro 
de Pastoral ou com os agentes de 
pastorais da Paróquia. As pizzas 
serão entregues no sábado (dia 
12), das 16h às 20h, no Centro de 
Pastoral e nas comunidades São 
Lourenço (bairro Mombaça) e 
Santa Rita de Cássia (bairro Bon-
sucesso). Outras informações 
podem ser obtidas através do te-
lefone 3642-2605 ou pelo what-
sapp 3522-6851.

A novena litúrgica conta com missas diariamente no Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso (Matriz) Pároco Padre Kleber Rodrigues durante celebração

Divulgação Divulgação

Arquivo pessoal
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O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

ORDEM DO DIA

31ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
 no próximo dia 09 de setembro de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 03/2020, do Poder Executivo, que “Comunica VETO TOTAL ao Autógrafo n° 54/2020 que denomina de VILMA NATAL DE ALMEIDA 
FERREIRA a Ala Feminina da Unidade de Saúde II localizada na Rua Maria do Carmo da Silva – Araretama (Projeto de Lei n° 80/2020)”.

II. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 16/2019, do Vereador Jorge Pereira Alves – Jorge da Farmácia, que “Denomina a Viela 02 da 
Reurb – Vila São Benedito – Bairro Curuçá, de MANOEL DOS SANTOS FURTADO FILHO”.

III. Projeto de Lei n° 105/2020, do Vereador Felipe César – FC, que “Denomina de MARIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA a ESF Cruz 
Grande – Anexo Ribeirão Grande”.

 Pindamonhangaba, 02 de setembro 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

Notas explicativas:
1. Veto n° 03/2020 - O referido documento propõe veto total à denominação de prédio público localizado em Pindamonhangaba.
2. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 16/2019 - tem por objetivo a denominação de via pública localizada em Pindamonhangaba.
3. Projeto de Lei n° 105/2020 - tem por objetivo a denominação de logradouro/prédio público localizado na cidade de Pindamonhangaba.

PORTARIA Nº 29/2020 

    Exonerar Assessor Parlamentar.

 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, 
usando as atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei 
Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:

 Art. 1º – Exonerar o Sr. Danilo Homem de Melo Gomes da Silva do 
emprego de Assessor Parlamentar do quadro de pessoal em comissão da Câmara 
de Pindamonhangaba, em 30 de agosto de 2020.
 
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
 
 Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2020.

Vereador Felipe César – FC
Presidente

Vereador Carlos Moura – Magrão
1 º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario 
1° Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2° Secretário

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Os vereadores de Pin-
damonhangaba promove-
ram nesta segunda-feira, 
dia 31 de agosto, no perí-
odo da tarde a 30ª Sessão 
Ordinária de 2020 realiza-
da. A reunião foi realizada 
no plenário do Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”. Por 
unanimidade, os parla-
mentares da cidade apro-
varam os requerimentos, 
indicações e dois Projetos 
de Lei que denominam lo-
gradouros públicos e que 
estavam relacionados na 
Ordem do Dia da reunião 
plenária. O outro Projeto 
de Lei que “Dispõe sobre a 
criação do Fundo Munici-
pal de Turismo de Pinda-
monhangaba – FUMTUR” 
recebeu uma emenda e 
teve sua votação adiada 
por força do Regimento 
Interno da Casa.

Rua no 
Parque Shangrilá
Na sequência da ses-

são ordinária, o plenário 
aprovou por unanimi-
dade o Projeto de Lei n° 
87/2020, da vereadora 
Gislene Cardoso – Gi, que 
“Denomina Rua Treze do 
Bairro Parque Shangri-
lá, de JOSÉ LUIZ PEREIRA 
BOMFIM (Zé Topógrafo)”.

Biografia
José Luiz Pereira Bom-

fim, conhecido como Zé 
Topógrafo, nasceu na ci-
dade de São Luiz do Pa-
raitinga e era filho de Jo-
aquim Pereira Bomfim 
e de Benedita de Assis 
Ramalho. Com aproxima-
damente 20 anos de ida-
de veio morar em Pinda-
monhangaba e construiu 
uma família com 3 filhos. 
Entrou na prefeitura de 

Com apresentação de emenda, Fundo 
Municipal de Turismo - FUMTUR tem votação 

adiada na Câmara de Pindamonhangaba
Outros dois Projetos de Lei com novas denominações de vias públicas

foram aprovados pelos vereadores do município
Pindamonhangaba para 
exercer a função de topó-
grafo e permaneceu ali até 
se aposentar, ajudando as 
pessoas que necessitava 
do seu serviço de topogra-
fia. Ficou conhecido por 
todos em Pindamonhan-
gaba, nos bairros e área 
rural, pelo seu jeito sim-
ples e carismático.

Ele também gostava de 
politica. Chegou a se can-
didatar para vereador, 
sendo bem votado, pois 
achava que sendo eleito 
poderia ajudar mais pes-
soas. Não foi eleito mas 
continuou sua luta aju-
dando as pessoas em todo 
lugares da cidade.

Faleceu em 09 de de-
zembro de 2018 em Pin-
damonhangaba. 

Loteamento
Santa Clara/Crispim
Fechando a votação da 

tarde, os vereadores apro-
varam o Projeto de Lei n° 
107/2020, do vereador 
Renato Nogueira Guima-
rães – Renato Cebola, que 
“Denomina de Rua PEDRO 
SAQUETTI a Rua 16 do Lo-
teamento Santa Clara, loca-
lizado no bairro do Crispim”.

Biografia
Pedro Saquetti nasceu 

no dia 13 de janeiro de 
1936 na colônia do Pía-
gui em Guaratinguetá. Fi-
lho de Elias Saquetti e Jo-
sephina Zangrandi, Pedro 
teve 11 irmãos. Aos sete 
anos de idade veio morar 
na Fazenda Sapucaia, em 
Pindamonhangaba. Já aos 
17 anos de idade, a famí-
lia mudou-se para uma 
chácara no bairro Santa-
na. Aos 21 anos se casou 
com Ziza Polônia Saquetti 
e dessa união nasceram 

oito filhos: Lucélia, Luiz 
Antônio, Leila, Lélio, Sue-
li, Luciana, Clemilda e José 
Messias. Pedro teve tam-
bém 12 netos e 2 bisnetos. 

Pedro Sa-
quetti começou 
a trabalhar na 
Aísa Alumínios 
do Brasil. Em 
seguida traba-
lhou na Willys-
-Overland do 
Brasil. Depois 
trabalhou por 
2 anos na Cons-
trutora Wysling 
Gomes Ltda; na 
J P Urner SA 
Engenharia e na A. Araujo 
S.A. Engenharia e Monta-
gens. Em 1972, formou-se 
mecânico de manutenção 
pelo Senai e passou a tra-
balhar na Alcan Alumínio 
do Brasil, onde se apo-
sentou em 1991. Pedro 
sempre foi uma pessoa 
muito ativa. Há dois anos, 
em 2018, foi diagnostica-
do com leucemia crônica, 
mas esteve sempre de pé 
e pronto para lutar e en-
frentar mais um desafio, 
sem nunca reclamar de 
nada. Ele faleceu no dia 5 
de novembro de 2019.

31ª sessão
ordinária
Os vereadores de Pin-

damonhangaba retornam 
ao Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira” 
na próxima quarta-fei-
ra, dia 09 de setembro, a 
partir das 14 horas para a 
realização da 31ª sessão 
ordinária. A reunião ple-
nária é pública, entretan-
to, em função do Ato nº 
009/2020, será feita sem 
a presença de público no 
plenário. E para que haja 

transparência dos atos le-
gislativos, a sessão ordi-
nária terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da 

Operadora NET e, tam-
bém, pela internet no por-
tal www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br.
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Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de Polícia do interior - DEINTER I
Delegacia de Polícia Seccional de Taubaté

Delegacia de Polícia do Município de Pindamonhangaba

ED IT AL

o Sr. Dr. Rogério Luiz Pereira do Lago César, Delegado de Polícia Resp. Exp. do Município, na
forma da lei, etc ...
FAZ SABER QUE, nos termos do artigo 27, inciso 111 , do Decreto nO 44.448, de 24 de novembro
de 1999 e Resolução SSP 46, de 21 e dezembro de 1970, que se procederá A Correição Ordinária e
Periódica, pelo Sr. Dr. JOSÉ ANTONIO DE PAIVA GONÇAL VES, Delegado de Polícia Seccional de
Taubaté- SP, referente ao segundo semestre do corrente ano, na Delegacia de Polícia do Município
de Pindamonhangaba-SP no dia 22/09/2020 às 10hOOmin, para o qual fi cam convocados
desde já Autoridades, funcionários e ao povo em geral, a prestação de reclamações, sugestões e
queixas. Proceda-se a transcrição para divulgação nos respectivos órgãos de imprensa.

Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de Polícia do interior - DEINTER I
Delegacia de Polícia Seccional de Taubaté

Delegacia de Polícia do Município de Pindamonhangaba

ED IT AL

o Sr. Dr. Rogério Luiz Pereira do Lago César, Delegado de Polícia Resp. Exp. do Município, na 
forma da lei, etc ...
FAZ SABER QUE, nos termos do artigo 27, inciso 111 , do Decreto nO 44.448, de 24 de novembro 
de 1999 e Resolução SSP 46, de 21 e dezembro de 1970, que se procederá A Correição Ordinária e 
Periódica, pelo Sr. Dr. JOSÉ ANTONIO DE PAIVA GONÇAL VES, Delegado de Polícia Seccional de 
Taubaté- SP, referente ao segundo semestre do corrente ano, na Delegacia de Polícia do Município 
de Pindamonhangaba-SP no dia 22/09/2020 às 10hOOmin, para o qual ficam convocados
desde já Autoridades, funcionários e ao povo em geral, a prestação de reclamações, sugestões e 
queixas. Proceda-se a transcrição para divulgação nos respectivos órgãos de imprensa. 

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA 
DE MENEZES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Diretoria 
do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE 
MENEZES”, convoca todos os associados 
para a Assembleia Geral à realizar-se no 
dia 21 de setembro de 2020 às 20h30, 
na sede social da Instituição situada à 
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro 
em Pindamonhangaba, SP, em primeira 
convocação com a presença de 1/3 (um terço) 
dos associados ou às 21h30, em segunda 
convocação, com qualquer número de 
associados presentes na sede da instituição. 
Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho 
Fiscal, que dirigirá os destinos da Entidade no 
biênio Outubro/2020 à Outubro/2022.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020.

Benedita Aparecida de Souza Ribeiro
Presidente

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA 
DE MENEZES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Diretoria 
do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE 
MENEZES”, convoca todos os associados 
para a Assembleia Geral à realizar-se 
no dia 03 de outubro de 2020 às 20h30, 
na sede social da Instituição situada à 
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro 
em Pindamonhangaba, SP, em primeira 
convocação com a presença de 1/3 (um terço) 
dos associados ou às 21h30, em segunda 
convocação, com qualquer número de 
associados presentes na sede da instituição. 
Pauta: Posse da Nova Diretoria e Conselho 
Fiscal. Biênio Outubro/2020 à Outubro/2022.

Pindamonhangaba, 25 de Agosto de 2020.

Benedita Aparecida De Souza Ribeiro
Presidente

EXTRATO DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 6.328/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Assistência Social / Projeto Social 
Grêmio União 

 Objeto: O presente instrumento tem por objeto o repasse de 
recurso da Emenda Impositiva nº 08, do Vereador Jânio 
Ardito Lerário, através do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FUMCAD, para o 
desenvolvimento do Projeto Equipar para Qualificar, 
especificamente para auxilio (aquisição de bens e 
materiais permanentes) compreendido no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº 
6.328/2020, elaborado em conformidade com a Emenda 
Impositiva nº 08/2019 de autoria do Vereador Jânio 
Ardito Lerário. 

  Prazo: 4 meses 
 Valor: R$ 23.000,00 
 Data da assinatura: 02/09/2020 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 21/2020 (FMI) 
 Processo Administrativo: Nº 6.438/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Assistência Social / Lar Irmã 
Terezinha  

 Objeto: ‐ A Osc executará o “Projeto de Aporte Complementar para 
Recursos Humanos” através do repasse de recurso do 
Fundo Municipal do Idoso, especificamente para 
despesas de custeio compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº 
6.438/2020. 

  Prazo: 4 meses 
 Valor: R$ 291.500,00 
 Data da assinatura: 02/09/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
088/2020 (PMP 4294/2020) 
A autoridade superior, Sra Luciana de Oliveira 
Ferrreira (Decreto municipal 5828/2020),  
homologou, em 01/09/2020, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de Aquisição de 
Hortifruti para o preparo da Alimentação 
Escolar, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Cauana Comercio 
de Prod. Alim. Ltda-ME: 01-5,45; 02-6,19; 
03-7,50;04-9,45;05-37,00;06-5,33;07-
5,35;08-7,25;09-5,98;10-24,40;11-5,30;12-
13,44;13-8,90;14-11,88;15-7,40;16-6,80;17-
5,60;18-7,25;19-8,00;20-14,10;21-6,40;22-
7,60;23-8,50;24-5,30;25-6,20;26-9,60;27-
5,55;28-5,80;29-6,20;30-8,60;31-7,60;32-
6,60;33-7,68;34-9,30;35-3,12;36-7,00;37-
26,10;38-14,45;39-26,20;40-23,50. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 068/2020 (PMP 3537/2020) 
Foi fi rmado o contrato 101/2020, de 
20/08/2020, para AQquisição de Generos 
Alimenticios (pão, leite, etc) para o Corpo de 
Bombeiros, no valor de R$ 33.290,96, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr. José Sodario 
Viana , e pela contratada, empresa  Maria de 
Lourdes de  Souza Rezende-ME, o Sr. Carlos 
Cesar Rezende. 

*** COMUNICADO DE CORREÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 
Nº082/2020 (PMP 3997/2020) 
Comunicamos a correção da Proposta 
comercial – Anexo IX do Pregão supra, que 
cuida de Aquisição de Materiais de Limpeza 
e Higiene, tendo em vista que o arquivo 
SR0066_20 consta as quantidades corretas 
já publicadas.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de 
Assistência Social, convocados a participarem, na data e local abaixo, da “8ª Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Aprovação de ata;
- Prestação de Contas SAS - Execução Orçamentária 2019 e 1° trimestre 2020;
- Aquisição serviço de monitoramento;
- Pedido de reconsideração da NOUS;
- Regimento Interno;
- Informes Gerais.
Dia: 09/09/2020 (quarta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – Transmisão pelo perfi l do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba)

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus suplentes e 
justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5835, de 30 de julho 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$ 232.438,00 (duzentos e trinta e 
dois mil quatrocentos e trinta e oito 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, 30 de julho 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 30 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Crédito

01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 45.900,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
372 3.3.90.30.00 Material de Consumo 22.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00
113
2

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.224,00

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00
116
4

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 159.968,00

01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 03 | 312.0000 | 3.3.90.39.00
116
5

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.346,00

232.438,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -159.968,00

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 -45.900,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
375 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -22.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1.224,00

01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
650 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -3.346,00

-232.438,00Total Geral

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PINDAMONHANGABA – CMEP 

CONVOCAÇÃO – 6º ENCONTRO POR VIDEOCONFERÊNCIA 2020 
(RELATIVO À 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020)

Diante das medidas de controle do COVID-19, e diante da Nota do CMEP, emitida em 17 de março 
de 2020, que trata da suspensão das reuniões presenciais do colegiado, fi cam os Conselheiros e as 
Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba – 
CMEP, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, convocados a ingressarem, em data 
e horário abaixo, em videoconferência, para articulação da pauta a seguir:
1 Boas vindas;
2 Leitura da Ata da reunião anterior;
3 Considerações em torno do debate sobre o retorno às aulas presenciais: posicionamento do CMEP;
4 Sugestão de captação de informação para identifi cação de situações de abuso (Proponente: 
Josafá Agra);
5 Apresentação do projeto “Liberdade responsável nos meios digitais” (Proponente: Evalda de 
Andrade);
6 Encerramento e agradecimentos.
Data: 03/08/2020 (quinta-feira)
Horário:19h00 (dezenove horas)

Evalda de Andrade Silva Costa  
Presidente do CME – Biênio 2019/2021

Tânia Vieira Creszenzo
Vice-presidente do CME –  Biênio 2019-2021

Os conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua ausência através do e-mail: cme@pindamonhangaba.
sp.gov.br   http://www.cmepindamonhangaba.com.br/

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA- 
COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA - GESTÃO 2020/2021
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2020/2021, para a 36ª reunião ordinária, 
a saber:
Data: 09/09/2020 Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - 
Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
Obs: Os interessados a participar deverão fazer a confi rmação de presença antecipada para melhor 
organização do espaço e segurança de todos.
PAUTA DA REUNIÃO:
1- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
2- LEI DO COMTUR – ADEQUAÇÕES E PROJETO DE LEI DO FUMTUR - ANDAMENTO – Sr. 
Alcemir Palma e Sr. Jairo Fogaça
3- QUESTIONAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO:
a) Ações Dep. Turismo visando entrada na Fase Verde do Plano São Paulo
b) MIT- Centro de Informações Turísticas onde e como irá funcionar? - / Pesquisa de Demanda- 
como será realizada?
c) Site de Turismo/ Material de divulgação da cidade
d) Abertura dos hotéis para Turismo - como fi cou?
e) Andamento dos Cadastros para novos conselheiros para Nova Gestão
f) Qual será o orçamento do turismo para o próximo ano? Onde e em quais ações o dinheiro será 
investido para o desenvolvimento do turismo da cidade?
4- GRUPO DA RETOMADA - PASSAR FEEDBACK DO QUE FOI RESOLVIDO NO ÚLTIMO 
ENCONTRO – Gabriel Rezende e Eduardo Lupi Salgado
5- GRUPO DAS LEIS - CRIAR REGIMENTO INTERNO SEGUNDO ÚLTIMA LEI APROVADA. 
CRIAR REGIMENTO INTERNO DE GESTÃO DO FUMTUR.
6- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR

Pindamonhangaba, 03 setembro de 2020.
Kelly Eugênio Mendonça Faria

Presidente

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.05.20 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 24.000,00

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

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
371 3.3.90.30.00 Material de Consumo 197.000,00

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 32.000,00

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

01.13.20 | 27.812.0017.1014 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
526 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 55.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 05 | 510.0000 | 4.4.90.52.00
586 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00

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 106.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
761 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 20.000,00

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

01.04.41 | 26.782.0016.2106 | 03 | 450.0000 | 3.3.90.39.00
700 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 12.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
787 3.3.90.30.00 Material de Consumo 315.000,00

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
789 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 470.000,00

01.13.40 | 26.782.0009.2031 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
817 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.305.0014.2064 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
104
9

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 700,00

1.258.700,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.05.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
113 3.3.90.30.00 Material de Consumo -1.000,00

01.05.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
114 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -2.000,00

01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
120 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -3.000,00

01.05.30 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

01.05.30 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
126 3.3.90.30.00 Material de Consumo -5.000,00

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
136 3.3.90.30.00 Material de Consumo -10.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -197.000,00

01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
407 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -32.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.2065 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
413 3.3.90.30.00 Material de Consumo -700,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.122.0017.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
499 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -5.000,00

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 04.122.0017.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
512 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -50.000,00

01.13.20 | 15.451.0017.1066 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
525 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -400.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 05 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
593 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -9.000,00

01.04.40 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

01.04.40 | 26.782.0009.2026 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
682 3.3.90.30.00 Material de Consumo -53.000,00

01.04.40 | 26.782.0009.2026 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
683 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -53.000,00

01.05.60 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO

01.05.60 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
949 3.3.90.30.00 Material de Consumo -5.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2048 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

749 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -20.000,00

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.04.41 | 26.782.0016.2105 | 03 | 410.0000 | 3.3.90.39.00
697 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -12.000,00

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 -400.000,00

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

01.05.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.92.00
945 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores -1.000,00

-1.258.700,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5830, de 29 de julho 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$ 1.258.700,00 (um milhão duzentos e cinquenta e oito 
mil e setecentos 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, 29 de julho 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 julhode 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

LEI Nº 6.356, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem pacientes que aguardam por 
consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de 
Pindamonhangaba, e dá outras providências.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 34/2020, de autoria dos Vereadores Rafael Goffi   Moreira e 
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Serão divulgadas por meio eletrônico, e com acesso irrestrito no sítio eletrônico ofi cial do 
município de Pindamonhangaba, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com 
médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo 
divulgado apenas o número do cartão SUS e a data de seu nascimento.

Art. 2º Todas as listagens serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá 
seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos 
emergenciais, assim atestados por laudo médico, ou em virtude de decisão judicial.

Art. 3º As informações a serem divulgadas devem ser apresentadas por listagem geral, nos moldes 
do anexo único desta Lei, devendo constar o seguinte:
I- número do protocolo fornecido no ato da solicitação da consulta, do exame ou da intervenção 
cirúrgica;
II- a data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;
III- o número do cartão SUS do solicitante;
IV- a data de nascimento do solicitante;
V- o tipo de solicitação: C= Consulta, E= Exame, IC= Intervenção Cirúrgica;
VI- a especialidade a que se refere a solicitação;
VII- a data agendada pela Secretaria de Saúde para o atendimento das solicitações;
VIII- a situação atualizada da lista, onde constará as informações: R= Realizado, A= Aguardando; 
D= Desistência;
IX- a condição do atendimento da solicitação: L= Lista; E= Emergência; J= Judicial

Art. 4º As informações disponibilizadas deverão ser especifi cadas para o tipo de exame, consulta 
ou cirurgia aguardada, e abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde 
do município, entidades conveniadas, ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos 
públicos municipais.

Art. 5º Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente, inscrito na listagem de 
espera, com base no critério de gravidade do estado clínico, quando devidamente comprovada a 
emergência, ou por laudo médico, ou por decisão judicial.

Art. 6º A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente, ou à sua família, o direito 
subjetivo à indenização, se a consulta, o exame ou a cirurgia não se realizar em decorrência de 
condições previstas no artigo anterior.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Valéria dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de agosto de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Pindamonhangaba/SP - CEP 12420-010
Telefone (12) 3644.5600

ANEXO ÚNICO

Listagem de pacientes que aguardam por vaga de consulta, exame ou intervenção cirúrgica 
junto a Rede Pública de Saúde Municipal

Nº do 
Protocolo

Data da 
Solicitação

Nº do cartão 
do SUS do 
solicitante

Data de 
nascimento do 
solicitante

Tipo de 
solicitação 
C=Consulta 
E=Exame
IC=
Intervenção 
Cirúrgica

Especialidade 
solicitada

Data do 
agendamento 
da consulta, 
exame ou 
intervenção 
cirúrgica

Situação atual: 
R=Realizado
A=Aguardand
o
D= 
Desistência

Condição do 
atendimento 
da solicitação
L=Lista
E=Emergência
J=Judicial

ANEXO ÚNICO
Listagem de pacientes que aguardam por vaga de consulta, exame ou intervenção cirúrgica 

junto a Rede Pública de Saúde Municipal

O programa estadual “Psi-
cólogos da Educação” deve 
contratar pelo menos mil pro-
fi ssionais da área para atender 
3,5 milhões de estudantes e 
250 mil professores e servido-
res da rede estadual paulista. 
O atendimento remoto – por 
meio de videoconferência – 
será feito em mais de 5 mil es-
colas a partir de novembro.

 O anúncio foi feito na últi-
ma quarta-feira (2) pelo Gover-
no Estadual e o programa deve 
seguir as orientações do Centro 
de Contingência da Covid-19.

Os psicólogos apoiarão o 
desenvolvimento das ações do 

Governo de SP contrata psicólogos para atender professores e estudantes

geral
Programa de Melhoria da Convi-
vência e Proteção Escolar (Con-
viva-SP) e orientar profi ssionais 
sobre possíveis sinais passíveis 
de identifi cação de traumas e 
abusos entre os alunos, além de 
conduzir testes e ferramentas 
psicológicas, conforme planeja-
mento de cada escola.

“Desde o período anterior 
a pandemia, a ansiedade é um 
dos fatores que mais afeta os 
educadores. 28% afi rmam es-
tar sofrendo ou ter sofrido al-
gum tipo de depressão. Agora, 
quase 50% dos professores in-
dicam que estão preocupados 
com a saúde mental”, declarou 

o Secretário de Educação Ros-
sieli Soares. “80% dos jovens 
hoje dizem que o lado emocio-
nal tem atrapalhado nos estu-
dos. O aumento de ocorrência 
desses transtornos acaba afe-
tando a própria aprendiza-
gem”, acrescentou.

Todas as mais de 5 mil uni-
dades da rede estadual serão 
benefi ciadas. Cada escola terá à 
disposição, no mínimo, 5 horas 
semanais de atendimento por 
um psicólogo. Quanto maior o 
número de alunos atendidos 
pela unidade, maior será a car-
ga horária semanal disponibili-
zada pelos profi ssionais.

Os atendimentos começarão 
em novembro e devem ocorrer 
por meio de conferência por áu-
dio ou vídeo via internet. A prio-
ridade é que os psicólogos atuem 
em atividades coletivas que con-
tribuam para a melhora de todo 
o ambiente escolar. Também 
haverá a possibilidade de aten-
dimento clínico de emergência 
para alunos ou servidores.

 Como vai funcionar?
Para ter acesso ao atendi-

mento, as escolas terão de rea-
lizar agendamento por meio de 
uma plataforma específi ca. As 
equipes das Diretorias de Ensi-
no e da Secretaria de Educação 

vão fazer o monitoramento e 
avaliação da atuação dos psicó-
logos e da melhoria do convívio 
escolar na rede pública.

Pesquisas
Pesquisa promovida pelo 

Datafolha em parceria com a 
Fundação Lemann, Itaú Social 
e Imaginable Futures apontou 
que 75% dos estudantes estão 
tristes, ansiosos ou irritados 
em decorrência da pandemia. 
O Datafolha entrevistou 424 
responsáveis por estudantes 
da rede pública com idade en-
tre 6 e 18 anos, dos anos ini-
ciais e fi nais do ensino funda-
mental e do ensino médio, no 
último mês de junho.

Em pesquisa do Institu-
to Península, feita com pro-
fessores de todo o país entre 
abril e maio de 2020, 50% dos 
profi ssionais indicaram preo-
cupação com a saúde mental 
durante a pandemia. O estudo 
apontou que 55% dos professo-
res declaram que gostariam de 
ter acesso a suporte emocional 
e psicológico.w

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de 
Assistência Social, convocados a participarem, na data e local abaixo, da “8ª Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Aprovação de ata;
- Prestação de Contas SAS - Execução Orçamentária 2019 e 1° trimestre 2020;
- Aquisição serviço de monitoramento;
- Pedido de reconsideração da NOUS;
- Regimento Interno;
- Informes Gerais.
Dia: 09/09/2020 (quarta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – Transmisão pelo perfi l do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba)

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus suplentes e 
justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA- 
COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA - GESTÃO 2020/2021
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2020/2021, para a 36ª reunião ordinária, 
a saber:
Data: 09/09/2020 Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - 
Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
Obs: Os interessados a participar deverão fazer a confi rmação de presença antecipada para melhor 
organização do espaço e segurança de todos.
PAUTA DA REUNIÃO:
organização do espaço e segurança de todos.
PAUTA DA REUNIÃO:
organização do espaço e segurança de todos.

1- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
2- LEI DO COMTUR – ADEQUAÇÕES E PROJETO DE LEI DO FUMTUR - ANDAMENTO – Sr. 
1- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
2- LEI DO COMTUR – ADEQUAÇÕES E PROJETO DE LEI DO FUMTUR - ANDAMENTO – Sr. 
1- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR

Alcemir Palma e Sr. Jairo Fogaça
3- QUESTIONAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO:
a) Ações Dep. Turismo visando entrada na Fase Verde do Plano São Paulo
b) MIT- Centro de Informações Turísticas onde e como irá funcionar? - / Pesquisa de Demanda- 
como será realizada?
c) Site de Turismo/ Material de divulgação da cidade
d) Abertura dos hotéis para Turismo - como fi cou?
e) Andamento dos Cadastros para novos conselheiros para Nova Gestão
f) Qual será o orçamento do turismo para o próximo ano? Onde e em quais ações o dinheiro será 
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sociais
Fotos: arquivo pessoal

CLC – Um 
pouco mais 

de conquistas
Lavínia Karen conquis-

tou o 1° lugar e o título de 
‘Bailarina Revelação do 

Festival Dançarte’, com a 
coreografi a “Esperança 

Solo Sênior” 

O duo infantil 
Isabela Rodrigues 

e Pedro Castro 
conquistaram o 2° 
lugar no “Dança 
Ubatuba”, com a 
coreografi a “Sen-

timentos”

Duo amador: as bailarinas Larissa Maria e Lara Nunes alcançaram o 1° 
lugar no “Dança Ubatuba” e o 3° lugar no “Litoral Dance”, com a coreogra-
fi a “Metamorfose” 

Novo ciclo  

Parabéns a supermãe Marianne Sanchez, 
aniversariante do último dia 2. Ela celebrou mais 
um ano de vida ao lado do esposo Marcel e das 
fi lhas Vivi, Lavínia e Stellen. Alegria, saúde e paz 
desejam todos os seus amigos e familiares. 

Parabéns duplo
O Jornal Tribuna está em festa nova-

mente para celebrar o aniversário do 
Edson França Reis, quinta-feira, dia 3; e 
do Rodrigo Ramos, nesta sexta (4). Eles 
recebem os parabéns e o desejo de muita 
saúde, alegria e paz dos familiares, ami-
gos e da equipe de trabalho.

Em grande 
estilo no Pasin... 

Em Moreira César, a 
jovem Laís Moreira Costa e 
Silva comemorou, no dia 1º 
de setembro, os seus 13 anos. 
Menina simples, mas dona 
de uma simpatia ímpar, Laís 
comemorou seu aniversá-
rio ao lado dos pais, Lekão 
e Ri, da maninha Júlia, dos 
tios Clayton, Sandra, Dani e 
Luciano e dos avós: Licínio e 
Marília. Felicidades Lalá!

Tudo de bom
Para o Fábio Ferreira que completou mais 

um ano de vida no último dia 1º de setembro. 
Toda a sua família e amigos, em especial a es-
posa Cláudia desejam muita luz, alegria e paz

Sucesso! 

A equipe da Sorrix Clínica Odontológica (Claudemir, Marilene, Ana Caroline, 
Felipe, Maria Fernanda e Renan) dá as boas-vindas aos amigos e clientes. Inaugurada 
no dia 25 de agosto, na avenida Coronel Fernando Prestes, 87 (na esquina com a rua 
rua Doutor Monteiro César), o espaço é especializado em tratamentos odontológicos, 
incluindo harmonização facial. Sucesso!

Ainda dá tempo...
... de parabenizar o Enfermeiro 

Sidney, do Hospital 10 de Julho, pela 
passagem do seu aniversário no 
último dia 26. Toda a sua família, 
amigos e colegas de trabalho dese-
jam um novo ciclo repleto de saúde, 
de sabedoria e de alegria. 
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