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Confi ra mais uma entrevista da série: “Legislati vo de Pindamonhangaba: de 2021 
a 2024”. A entrevistada desta edição foi a Regina Daniel, a Regininha, do Parti do 
Liberal. Todos os candidatos eleitos em 2020 terão o mesmo espaço na série.

Ouvidoria da Prefeitura é premiada 
como uma das melhores do Brasil

A Ouvidoria da Prefeitura 
de Pindamonhangaba recebeu 
nesta semana uma premiação 
de repercussão nacional e foi 
considerada uma das melhores 
do Brasil no quesito “Tecnologia 
na Ouvidoria”. A premiação foi 
pela participação no III Concur-
so de Boas Práticas promovi-
do pela Rede de Ouvidorias da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU).

O objetivo do concurso foi 
estimular, reconhecer e pre-
miar iniciativas desenvolvidas 
pelas ouvidorias públicas em 
todo o país, de todos os níveis 
da federação, que promovam o 
aprimoramento do controle so-
cial, a ampliação dos espaços e 
canais de participação social na 
gestão e a melhoria na presta-
ção de serviços públicos.

No pódio: Destaque para o ‘e-Ouve’, tecnologia que possibilita ao cidadão reclamar, sugerir, se informar ou denunciar problemas do município

PÁG. 3

PÁG. 7

Pinda registra 
a menor taxa 
de letalidade 
por Covid-19 
na região

Visita do ‘Papai Noel’ 
aos bairros abrange 
mais regiões da cidade

O ‘Natal Encantado’, reali-
zado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, está de cara 
nova, adaptado aos protocolos 
da pandemia do coronavírus 

e restrições impostas pelo 
Governo do Estado na fase 
amarela.  

‘Papai Noel’, ‘Mamãe Noel’ 
e os ‘Duendes’ farão visitas aos 

bairros para que as crianças e 
suas famílias possam dar seu 
alô sem sair de suas casas. A 
visitação aos bairros será das 
19 às 22 horas.

Divulgação

Homem teria invadido o imóvel para furtar itens e comprar drogas

Homem é preso acusado 
de incendiar casa com 
mulher e duas crianças

Morreu na quarta-feira (2) a 
mulher que teve 90% do corpo 
queimado após ter casa incen-
diada por vizinho no bairro Pa-
sin, distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba. Laysa 

Mara Ribeiro, 23 anos, estava 
internada no Hospital Regional, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. As duas fi lhas seguem inter-
nadas em estado grave.

PÁG. 2

POLÍCIA

Aiandra Alves Mariano São Paulo entra na 
fase amarela e Pinda 
publica novo decreto

PÁG. 7

Divulgação
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Editorial

ACAMPAMENTO
- O que estão fazendo aqui fora? 
A mulher contou sobre o 

morcego e exigiu providências. 
Ele estremeceu.

- O que quer que eu faça?
- Sei lá. Vai lá dentro e bote ele 

pra fora. Com ele lá eu não entro.
- Não precisa ter medo de um 

bichinho inofensivo.
- Medo, não. Pavor. 
- Bobagem. 
- E se for vampiro, pai?
- Vampiros não existem – res-

pondeu com insegurança.
- Então entra e tira o bicho de 

lá – insistiu a mulher.
Ele não entrou. Certa vez, em 

uma madrugada da adolescência, 
assistiu, escondido, ao O Conde 
Drácula, na fazenda do tio. Du-
rante o fi lme, um morcego entrou 
pela janela, fez voos rasantes e 
sumiu na escuridão do corredor. 
Segundos depois, pelo mesmo 
corredor, surgiu o homem de ca-
belos arrepiados, olhos fechados, 
com os braços esticados na hori-
zontal, caminhando na direção 
dele. Apavorado, disparou na di-
reção do quarto, onde se trancou. 
No dia seguinte disseram-lhe que 
o homem era o avô sonâmbulo. 
Ele não acreditou.

A mirrada renda do pai era 
sufi ciente apenas para a sub-
sistência familiar; por isso, o 
menino foi obrigado a trocar a 
festa de aniversário pelo acam-
pamento no quintal e sessão de 
cinema, fi nanciada pelo padri-
nho. Sendo assim, no fi m da-
quela tarde outonal, ele e a mãe 
marcharam ao shopping, onde o 
único fi lme em exibição era: Bat-
man - O Cavaleiro das Trevas. 

Na fi la, o menino franziu o 
cenho e empacou diante da mãe 
com ingressos na mão. Para des-
fazer a rebelião, ela o arrastou 
pelas orelhas até a poltrona nu-
merada. Em protesto, ele colo-
cou o queixo no peito e cruzou 
os braços. Mas, assim que as lu-
zes se apagaram, a magia da sé-
tima arte desativou a birra. 

Horas depois, quando a sessão 
terminou, o menino voltou para 
casa tagarelando sobre as cenas 
de que mais gostara. Não se calou 
nem mesmo quando a mãe virou 
a chave para abrir a porta. 

Ao acender a luz, viu o morce-
guinho em voo rasante pela sala. 
Sem conter o grito, bateu a porta, 
violentamente, e, agarrada ao fi -
lho, foi se sentar na calçada.

Minutos depois, o pai apare-
ceu pela rua banhada de luar. 

- Tá esperando o quê? – esbra-
vejou a mulher.

- Vamos fazer o seguinte: dei-
xa o bicho lá. Deve estar assusta-
do. Esta noite vamos acampar no 
quintal, com o fi lhão. Antes de ir 
pro haras, deixei tudo arrumadi-
nho. Na barraca tem travesseiros, 
cobertores, colchões, lanterna... 
Amanhã de manhã a gente tira ele.

- A gente tira? – gritou a mu-
lher - Eu não tiro nada. Você tira.

Aos resmungos, atravessaram 
o quintal e entraram na barraca 
emprestada cheia de buracos. Dei-
taram e se cobriram. Apontando 
um dos maiores orifícios da lona, o 
pai se arriscou na astronomia.

- Aquelas três estrelas são 
Mintaka, Alnilan e Alnitak, po-
pularmente conhecidas como 
as Três Marias.

O menino, seduzido pelas ex-
planações do pai, apontou para 
outros buracos e perguntou:

- Pai, e aquelas estrelinhas 
que estão piscando... qual o 
nome delas?

O pai direcionou a lanterna 
para o lugar indicado.

- Não são estrelas... São olhos 
de morcego!

E desmaiou.

Com o objetivo de estimular, reconhecer e premiar 
iniciativas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas 
em todo o País, o “III Concurso de Boas Práticas” da 
Controladoria-Geral da União premiou, essa semana, os 
casos de sucesso.  

Entre os primeiros lugares está a Ouvidoria da 
Prefeitura de Pindamonhangaba – que conquistou a 
terceira colocação no quesito “Tecnologia na Ouvidoria”.

O município foi selecionado em virtude da implantação 
de uma plataforma digital direta de comunicação entre o 
munícipe e administração municipal, facilitando o acesso e 
aumentando o número da participação pública: o e-Ouve. 

Lançada em 2019, a ferramenta possibilita ao cidadão 
de Pindamonhangaba reclamar, sugerir, se informar 
ou denunciar problemas do município, através de um 
aplicativo gratuito. 

A seletiva levou em consideração critérios como 
inovação; custo-benefício; impactos da iniciativa; 
simplicidade e replicabilidade. 

De acordo com o Ouvidor Municipal, esta tecnologia 
‘torna a gestão mais transparente, proporciona 
publicidade aos dados e fatos, gerencia processos, auxilia 
no planejamento, no desenvolvimento e na execução de 
atividades; buscando melhores resultados; rompendo 
paradigmas e transformando burocracias em redes de 
unidades de alto desempenho’. 

Parabéns aos ouvidores, aos desenvolvedores e aos 
usuários. Que venham novas premiações. Novas soluções. 
Sempre valorizando e dando voz ao munícipe!

Ouvir através de soluções 
inovadoras  
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Morreu na quarta-feira (2) a 
mulher que teve 90% do corpo 
queimado após ter casa incen-
diada por vizinho no bairro Pa-
sin, distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba. Laysa 
Mara Ribeiro, 23 anos, estava 
internada no Hospital Regional, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. As duas fi lhas seguem inter-
nadas em estado grave.

Laysa teve a casa invadida 
na segunda-feira (1°) por seu vi-
zinho enquanto estava sozinha 
com as duas fi lhas - uma meni-
na de seis anos e uma bebê de 
dois meses.

O homem teria invadido o 
imóvel para furtar itens e com-
prar drogas. Durante a ação, ele 
percebeu que havia pessoas na 
casa e ateou fogo em um col-
chão no quarto onde as vítimas 
estavam. Logo em seguida, ele 
fugiu. As três tiveram queima-
duras de até terceiro grau pelo 
corpo.

A jovem foi socorrida pelo 
helicóptero Águia para o Hospi-
tal Regional, mas por volta das 
18h da quarta-feira (2) não re-
sistiu e morreu. Laysa teve 90% 
do corpo queimado. 

As fi lhas estão internadas em 
estado grave em hospitais com 
alas para queimados. A bebê 
de dois meses está internada 
no Hospital São Matheus, na 
capital; a irmã foi levada para 
o hospital em Limeira. As duas 
passaram por cirurgia.

O homem que ateou fogo no 
imóvel foi preso em fl agrante 
após o crime. Ele está no Centro 
de Detenção Provisória (CDP) 
de Taubaté.

De acordo com a polícia, a 
invasão aconteceu na tarde de 
terça-feira (1°). Em depoimen-
to, o homem contou que havia 
usado entorpecentes e que teria 
invadido o imóvel da família na 

Homem é preso acusado 
de incendiar casa com 

mulher e duas crianças
A víti ma, uma jovem de 23 anos, morreu com 
90% do corpo queimado; as fi lhas, uma bebê 

de dois meses e uma menina de seis anos, 
estão internadas em estado grave

tentativa de furtar itens. Ao en-
trar, percebeu que as três esta-
vam no imóvel.

Ele alegou que, com a reação 
das vítimas gritando por so-
corro, teria ateado fogo em um 
colchão para fugir do local sem 
que chamassem a polícia. As 
vítimas estavam em um quarto 
que fi cou completamente quei-
mado.

Após o crime, o homem con-
seguiu fugir, mas foi fl agrado 

pela Polícia Militar em uma 
obra onde trabalhava, em um 
bairro próximo ao local do cri-
me. Ele era vizinho das vítimas 
há 20 dias.

De acordo com a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM), 
que investiga o caso, há dúvidas 
sobre a versão de furto do ho-
mem. A polícia ainda aguarda 
resultados da perícia e exames. 
O homem vai responder por ho-
micídio.

O Esporte Clube Moreira 
César, entidade esportiva do 
Distrito que no próximo ano 
completa 85 anos de ativida-
des, elegeu no último mês de 
novembro a diretoria para a 
gestão 2021/2025 e reelegeu o 
atual presidente José Benedito 
Coelho, Pintado. 

A Diretoria de Esportes será 
formada pelos seguintes mem-
bros: Raphael Carvalho (Base), 
Gerval Teberga (Adulto) e Vladi-
mir Gimenes (Veteranos). Antô-
nio Luiz Pereira será Diretor de 
Patrimônio, Adílio Godoy será 
Diretor de Eventos e José Rober-
to de Oliveira será o responsá-
vel pela Diretoria de Marketing.

O Conselho Fiscal tem como 
membros: Carlos Fernando 
Reis, Nilson Luis de Paula, Lu-
cas Gomes Ferreira (titulares) 
e Mário dos Santos, Marco Au-
rélio Cruz e Vanderlei Donziete 
Oliveira (suplentes).

Descubra o nome dos pais do menino, envie-me a resposta 
pelo WhatsApp e, caso você seja a primeira pessoa a acertar, 
ganhará uma caixa de bombons. Vale a pena? Anote o número 
de meu WhatsApp:  99735 0611. Aguardo sua mensagem. 

Boa sorte.

Proseando
Maurício Cavalheiro

O autor é escritor, membro da APL-
Academia Pindamonhangabense 

de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. Colaborador no 
jornal Tribuna do Norte desde 1986

EC Moreira César elege 
Diretoria 2021/2025

A Associação Pró-Coali-
zões Comunitárias Antidro-
gas do Brasil, com sede em 
Pindamonhangaba, 
e atuante na pre-
venção às drogas, 
há 10 anos, passou 
a integrar, em novembro de 
2020, o Comitê sobre Drogas 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas) – o Vienna 
NGO Committee On Drugs 
– sediado em Viena, na Áus-
tria. 

“Compartilhamos, com 
muita alegria, esta notícia”, 

disse a presidente da Coali-
zão em Pindamonhangaba, 
Eliane Prado Marcondes. 
“A Associação agradece 
pela grande honra e opor-
tunidade de integrar este 
Comitê, e aproveitamos 
para agradecer a brilhante 
atuação de todos os mem-
bros das Coalizões brasilei-
ras; assim como organiza-
ções e instituições públicas 
e privadas, nesta missão de 
termos comunidades mais 
seguras e saudáveis em 
nosso País”.  

Coalizão Pinda passa a integrar 
Comitê sobre Drogas da ONU

A Chapa 1 Inovação e 
Renovação fi cou assim 

composta:

Presidente:  
José Benedito Coelho –  

     Pintado

Vice-Presidente:   
Antônio Benedito de  

     Oliveira

1º Secretário:    
Arilson Freitas da Silva

2º Secretário:    
Danilo Alves de Lima

1º Tesoureiro:  
Wilson Donatílio

2º Tesoureiro:    
Vagner Nunes Carlota   

      Soares

Divulgação

Divulgação PM



A terceira entrevistada da série: “Legislativo de Pindamonhangaba: de 2021 a 2024” é 
Regina Célia Daniel – a Regininha –, do Partido Liberal. Na série, daremos espaço para todos os vereadores eleitos 

em 2020 na cidade, a se apresentarem aos leitores.  
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“Legislativo de Pindamonhangaba: de 2021 a 2024”

Jucélia Bati sta

1. Quem é Regininha?
Eu sou uma mãe dedicada e gosto muito de trabalhar com ou-

tras pessoas; tenho amor pelo próximo e acredito que essa em-
patia e esse carinho com as pessoas é o que faz a diferença. Sou 
formada em Gestão Pública; pós-graduada em micro-política de 
Saúde Pública e recentemente, terminei o curso de Gestão da Clí-
nica. Eu tenho 50 anos, sou moradora do bairro Laerte Assunção 
e de Moreira Cesar há 25 anos.

2. Por que você quis ser vereadora?
Na verdade, eu não quis ser vereadora, acho que a ‘vida de co-

munidade’ que foi me encaminhando pra estes espaços. Foi vendo 
as demandas e tudo o que acontecia a minha volta; o ir e vir bus-
cando a solução de problemas de parceiros da comunidade e de 
vizinhos que me levou para o universo político.

Ouvidoria da Prefeitura é premiada 
como uma das melhores do Brasil

3. Quando você se “descobriu” política? 
Foi em 2008, quando um colega me convidou para sair candidata à vereadora. Em um primeiro mo-

mento eu disse que não iria, mas depois de alguns diálogos, acabei me engajando no partido. Na época, 
eu fui muito bem votada e me senti vitoriosa, pois sem fazer campanha, obtive 612 votos. Na campanha 
subsequente eu não saí candidata; me candidatei em 2016 e em 2020 - ano que fui eleita.

4. Quais serão suas principais áreas de atuação?
Minha principal área de atuação será Saúde. Porque eu já fui da Secretaria de Saúde; conheço as 

demandas que tem nas unidades e entendo as dificuldades que existem. Acredito que essa experiência 
me ajudará bastante com este trabalho. Outra área, com certeza, é o esporte – porque está totalmente 
ligado à saúde. Precisamos unir forças fazendo um trabalho diferenciado para que as pessoas prati-
quem esportes, buscando ter uma saúde de qualidade. E o lazer também porque as pessoas precisam 
ter mais conhecimento sobre tudo o que tem em Pindamonhangaba.

5. O que o munícipe pode esperar do seu mandato? Da única mulher 
nesta gestão?

Podem esperar muita responsabilidade; muito trabalho; muita dedicação e muito carinho. Nós, mu-
lheres temos esse gesto de agir com o coração, que eu consiga continuar assim e que as mulheres de 
Pinda se sintam representadas; pois pretendo ser uma boa representante. Quero dialogar bastante 
com as mulheres e incentivar novas mulheres a participarem da política de Pindamonhangaba. Pre-
tendo ser luz no caminho dessas mulheres!

6. Para você, quais devem ser as características de uma pessoa pública? 
Para ser uma pessoa pública, temos que ter empatia, dedicação, ser responsável e ter zelo pela vida. 

Para mim, essas são as principais atitudes de uma pessoa em um cargo público. 

7.          Deixe uma breve mensagem a seus eleitores e à população de 
Pindamonhangaba. 

Primeiro, quero agradecer a Deus por ter traçado na minha vida esse caminho; esse processo político e 
pretendo com isso poder ajudar mais pessoas, olhar por toda Pindamonhangaba. Quero também agradecer à 
minha família, às minhas filhas, ao meu marido, aos meus amigos que estiveram do meu lado e que acreditam 
no meu trabalho. Quero muito agradecer as 1366 pessoas que confiaram em mim, depositando seu voto. E 
quero fazer honra disso, levando, com muito carinho, meu trabalho. Também quero dizer para aqueles que 
não votaram em mim que minha gestão será para todos. Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo! Que Deus abençoe a cada pessoa, a cada família e vamos trabalhar!

A Ouvidoria da Prefeitura 
de Pindamonhangaba rece-
beu nesta semana uma pre-
miação de repercussão nacio-
nal e foi considerada uma das 
melhores do Brasil no quesito 
“Tecnologia na Ouvidoria”. A 
premiação foi pela participa-
ção no III Concurso de Boas 
Práticas promovido pela Rede 
de Ouvidorias da Controlado-
ria-Geral da União (CGU).

O objetivo do concurso foi 
estimular, reconhecer e pre-
miar iniciativas desenvolvi-
das pelas ouvidorias públicas 
em todo o país, de todos os 
níveis da federação, que pro-
movam o aprimoramento do 
controle social, a ampliação 
dos espaços e canais de par-
ticipação social na gestão e a 
melhoria na prestação de ser-
viços públicos.

O case da Prefeitura de 
Pindamonhangaba baseou-
se na implantação de uma 
plataforma digital direta de 
comunicação entre o muní-
cipe e administração muni-
cipal, facilitando o acesso e 
aumentando o número da 
participação pública. O jul-
gamento levou em conta os 
critérios de criatividade e 
inovação, custo-benefício, 
impactos da iniciativa e sim-

plicidade e replicabilidade
Lançado em março de 

2019, o e-Ouve possibilita o ci-
dadão de Pinda reclamar, su-
gerir, se informar ou denun-
ciar problemas do município, 
baixando o aplicativo no Goo-
gle Play ou App Store.

Na categoria “Tecnologia 
da Ouvidoria” foram premia-

dos além da Prefeitura de Pin-
da, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e a Pre-
feitura de Esteio

“Agradeço ao nosso prefei-
to Isael que acreditou e nos 
incentivou a implementar 
soluções inovadoras e de um 
altíssimo nível profissional. 
Com uma visão macro de ges-

tão por excelência, ele faz o 
que precisa ser feito com o 
máximo de qualidade ao me-
nor custo possível. Nossa Ou-
vidoria torna a gestão mais 
transparente, proporciona 
publicidade aos dados e fatos, 
gerencia processos, sempre 
balizado em planejar, desen-
volver e executar as suas ati-

vidades e, avaliar a melhora 
de seus resultados, propor-
cionando melhor desempe-
nho de gestão pública. Esta-
mos rompendo paradigmas, 
transformando hierarquias 
burocráticas em redes de uni-
dades de alto desempenho”, 
afirmou o Ouvidor Evandro 
Gomes.

Divulgação

Ouvidoria Municipal conquistou a terceira colocação em uma premiação nacional da Controladoria Geral da União
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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
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Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às quartas-feiras, a partir das 14 horas.

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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Os vereadores de Pinda-
monhangaba voltaram a se 
reunir nesta quarta-feira, dia 
02 de novembro, no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”, para a realização da 
43ª sessão ordinária de 2020 
e na oportunidade aprecia-
ram, analisaram e votaram 6 
itens que estavam relaciona-
dos na Ordem do Dia. 

Mototaxistas
O primeiro item da pauta 

foi o Substitutivo ao Projeto 
de Lei n° 21/2020, do Vere-
ador Felipe César - FC, que 
“Regulamenta o exercício das 
atividades dos profissionais 
em transporte de passagei-
ros “mototaxista”, serviço co-
munitário de rua “motoboy” 
e transporte de mercadorias 
“motofrete”, e determina ou-
tras disposições”. O docu-
mento foi aprovado por una-
nimidade.

Com a aprovação, a Lei 
deverá regulamentar o exer-
cício das atividades dos pro-
fissionais dos “mototaxistas”, 
“motoboys” e dos “motofre-
tes”, em conformidade, espe-
cialmente, com a Lei Federal 
n° 12.009, de 29 de julho 
de 2009 e a Resolução 356, 
de 02 de agosto de 2010 do 
CONTRAN. O documento es-
clarece, ainda, que essas ati-
vidades devem ser exercidas 
em motocicleta e/ou motone-

Substitutivo ao Projeto de Lei que permite 
a atividade de “mototaxista” e “motoboy” é 

aprovado pela Câmara de Pindamonhangaba
Ainda na sessão ordinária, o plenário adiou a votação do
Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Educação

ta, conforme disposto nesta 
Lei, sendo que são atividades 
específicas destes profissio-
nais: transporte de passagei-
ros; transporte de mercado-
rias, documentos e objetos de 
volumes compatíveis com a 
capacidade do veículo e ser-
viços.

Alteração de Lei
Na sequência, os verea-

dores aprovaram pela totali-
dade de votos do plenário, o 
Projeto de Lei n° 127/2020, 
do Poder Executivo, que “Al-
tera a Lei n° 6.344, de 30 de 
junho de 2020, que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a transferir recursos fi-
nanceiros, para o exercício 
de 2020, às Organizações da 
Sociedade Civil Assistenciais 
que especifica, a título de 
subvenção social e auxílio, e 
dá outras providências”. Com 
a aprovação ficam alterados 
os Anexos I e II constantes do 
art. 1° da Lei n° 6.344, de 30 
de junho de 2020, conforme 
deliberação do Conselho da 
Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba — CMDCA 
- Resolução n° 96, de 07 de 
julho de 2020.

Adiamento
Em seguida, após debates, 

foi aprovado pelos vereado-
res o adiamento do Projeto 
de Lei n° 129/2020, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre 

a criação do Fundo Municipal 
de Educação”. Os vereadores 
estão aguardando um pare-
cer do Conselho Municipal de 
Educação. O adiamento é por 
uma semana.

Rua do
Loteamento Santa Clara
O item 4 da Ordem do 

Dia foi o Projeto de Lei n° 
130/2020, do vereador Ro-
naldo Pinto de Andrade – Ro-
naldo Pipas, que “Denomi-
na de MARGARIDA VIOLETA 
MORENO ROMERO a Rua 01 
do Loteamento Santa Clara, 
localizado no bairro do Cris-
pim”. O projeto recebeu apro-
vação unânime dos vereado-
res.

Biografia
Nascida em 09 de abril de 

1940, em Atibaia/SP, Marga-
rida Violeta Moreno Romero 
foi a primeira filha de Mo-
desto Moreno Rodrigues e de 
Dona Filomena Prestes Mo-
reno. Morou em Sapucaí-Mi-
rim/MG e em Paraisópolis/
MG. Aos 13 anos, Margarida 
Violeta mudou-se para o Vale 
do Paraíba, inicialmente para 
São José dos Campos/SP. Em 
1963, casou-se com Luis Ro-
mero Manglanos com quem 
teve seus 3 filhos: Luis Ro-
berto, Luis Henrique e Flá-
vio. Pessoa de fé cristã e de 
bom coração, Margarida era 
voluntária em obras sociais 

e sempre ajudava aos amigos 
e conhecidos que a ela recor-
riam em momentos de difi-
culdade. Aos 50 anos, se di-
vorciou de seu marido. Pouco 
após esse acontecimento, 
foi diagnosticada com o Mal 
de Parkinson, doença que a 
acompanhou até o final de 
sua vida. Margarida Violeta 
Moreno Romero partiu em 27 
de junho de 2010, deixando 
seus 3 filhos: Luis Roberto, 
Luis Henrique e Flávio; suas 
2 irmãs: Maria Angélica e Cé-
lia; seus 4 netos: lzabela, Vi-
nicius, Mateus e Juan deixan-
do muita saudade e seu bom 
exemplo de vida. 

Subsídios de Prefeito, 
Vice e Secretários
O penúltimo item da pau-

ta de votações foi o Proje-
to de Lei n° 132/2020, da 
Mesa Diretora, que “Fixa os 
subsídios do Prefeito, Vice-
-prefeito e Secretários do 
Município para a Legislatu-
ra 2021/2024”. A aprovação 
foi unânime. Com isso, ficam 
mantidos, para a Legislatura 
2021/2024, os subsídios atu-
ais do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários, fixados na Lei 
Municipal n° 5.779, de 20 de 
maio de 2015.

Recursos para
a área social
Fechando a tarde de vo-

tações, o plenário deliberou 
aprovar o Projeto de Lei n° 
133/2020, do Poder Execu-
tivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a trans-
ferir recursos financeiros 
para o exercício de 2021, às 
Organizações da Sociedade 
Civil Assistenciais, e dá ou-

tras providências”.
Assim, o Executivo Munici-

pal está autorizado a prorro-
gar o prazo para repasse de 
recurso financeiro previsto 
na Lei Municipal n° 6.324, de 
07 de abril de 2020, a título 
de subvenção social, à Orga-
nização da Sociedade Civil 
Assistencial, projeto aprova-
do pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente — CMDCA, e re-
passar o saldo previsto para 
o projeto para o exercício de 
2021.Segundo o Executivo, “a 
prorrogação é de suma im-
portância para continuidade 
no atendimento na rede, bem 
como o bom andamento das 
parcerias e correta prestação 
de contas, o que assegura a 
qualidade das ações oferta-
das, manutenção e prosse-
guimento dos resultados ob-
tidos com o serviço”. 

44ª sessão
ordinária
Os parlamentares de Pin-

damonhangaba devem retor-
nar ao Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira” na 
próxima quarta-feira, dia 09 
de dezembro, a partir das 
14 horas para a realização 
da 44ª sessão ordinária de 
2020. A sessão plenária é 
pública, entretanto, em fun-
ção do Ato nº 009/2020, será 
feita sem a presença de pú-
blico no plenário da Casa. E 
para que haja transparência 
dos atos legislativos, a sessão 
ordinária terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, pela 
internet no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br.
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Programação de visita do “Papai Noel” 
aos bairros abrange mais regiões da cidade

Prefeitura inaugura PEV na região do Delta

Bairro Mossoró recebe a regularização 
fundiária de 122 propriedades Programação Papai Noel nos 

bairros – das 19h às 22h:
Dia 2/12 - Live com Papai Noel às 19h no canal do youtube da Prefeitura
Dia 3/12 - Centro, Vila Nair, Boa Vista, Bosque, Centro
Dia 4/12 - Centro, Tabaú, Santana, Andrade, Crispim, Centro
Dia 5/12 - Centro, Shangrila, Goiabal, Centro
Dia 6/12 - Centro,Vila São Benedito, Vila São João, Vila São José, 
Manti queira, Centro
Dia 9/12 - Live com Papai Noel às 19h no canal do youtube da Prefeitura
Dia 10/12 - Centro, Santa Cecília, Boa Esperança, Maricá, Centro
Dia 11/12 - Centro, Triângulo, Vitória Vale, Jardim Eloyna, Campinas, Centro
Dia 12/12 - Centro, Cidade Nova, Feital, Centro
Dia 13/12 - Centro, Vista Alegre, Jardim Regina, Res. Arco Íris, Centro
Dia 16/12 - Live com Papai Noel às 19h no canal do youtube da Prefeitura
Dia 17/12 - Centro, Residencial Campo Belo, Mombaça, Jardim Mariana, 
Vila Rica, Campos Maia, Quadra Coberta, Chácara Galega, Centro
Dia 18/12 - Centro, Alto do Cardoso, Campo Alegre, Bela Vista, Ouro 
Verde, Centro
Dia 19/12 - Centro, Cidade Jardim, Parque Lago Azul, Cícero Prado, Centro
Dia 20/12 - Centro, São Benedito, Jardim Rosely, Parque São Domingos, 
Vila Prado, Jardim Santa Luzia, Centro
Dia 21/12 - Centro, Carangola, Castolira, Vila São Paulo, Morumbi, Centro
Dia 22/12 - Centro, Ipê, Vale das Acácias, Feital, Moreira César, Centro
Dia 23/12 - Centro, Araretama, Bem Viver, Centro
Dia 23/12 – Live com Papai Noel às 16h no canal do youtube da Prefeitura
Dia 24/12 –  Live com Papai Noel às 16h no canal do youtube da 
Prefeitura

O “Natal Encantado”, rea-
lizado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, está de cara 
nova, adaptado aos protocolos 
da pandemia do coronavírus e 
restrições impostas pelo Gover-
no do Estado na fase amarela.  

“Papai Noel, Mamãe Noel” e 
dos “Duendes” farão visitas aos 
bairros para que as crianças e 
suas famílias possam dar seu 
alô sem sair de suas casas. Das 
19 às 22 horas: em uma grande 
programação, Papai Noel e sua 
turma passarão de caminhão 
por todas as regiões da área ur-
bana do município.  

Para preservar a saúde do 
“Bom Velhinho”, que é do grupo 
de risco, e das crianças e suas 
famílias, “Papai Noel” fará lives 
especiais no canal do Youtu-
be da Prefeitura, a partir deste 
dia 2 de dezembro, às 19 horas, 
onde terá comunicação direta 
com os pequenos.

Mas mesmo sem a presença 

do “Papai Noel” e seus duendes 
na Praça Monsenhor Marcon-
des, o local e outros pontos cen-
trais receberão decoração na-
talina com luzes. Painéis para 
fotos, presépio na cascata da 
gruta, caixa de correios para as 
crianças depositarem suas car-
tinhas para o “Papai Noel”, se-
rão algumas das atrações. No 
entorno da praça e na região 
do Mercado Municipal have-
rá a presença dos vendedores 
ambulantes, com os devidos 
cuidados como distanciamen-
to e a obrigatoriedade do uso 
de máscaras.

Na praça do Quartel, a Pre-
feitura está organizando o “Arte 
Encanto Natalino”, uma feira 
de artesanato respeitando to-
das as regras da fase amarela, 
que é uma oportunidade para 
prestigiar os artesãos da cida-
de. O local terá foodtrucks com 
diversas opções em alimenta-
ção para os visitantes da feira.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta quar-
ta-feira (2), a inauguração do 
sexto PEV – Ponto de Entrega 
Voluntária – de Pindamonhan-
gaba, para atender a região do 
Delta. 

O evento contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, vice-prefeito Ri-
cardo Piorino, subprefeito de 
Moreira César Nilson Luis de 
Paula Santos, secretário de 
Governo Marcelo Martuscelli, 
secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco, se-
cretário adjunto de Meio Am-
biente, José Antonio Ferreira, 
e demais autoridades. 

O PEV é um local para o des-
carte correto de materiais inser-
víveis, como entulho de cons-
trução, restos de poda, móveis 
e equipamentos domésticos, 
além de pilhas, baterias, lâmpa-
das e óleo de cozinha, que serão 
direcionados para a reciclagem. 
O PEV será realizado em parce-
ria com a Coletora Pioneira. 

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, a principal 

função do PEV é organizar a 
destinação dos resíduos. “Antes 
do PEV, as pessoas pensavam 
que poderiam deixar todos os 
entulhos e até mesmo lixo, jun-
tos, na porta de casa, para o ca-
minhão recolher, então não ha-
via como ser feita a separação 
para a destinação correta dos 
resíduos. Como não havia essa 
separação, até mesmo animais 
mortos eram depositados para 
a Prefeitura retirar, o que não 
é correto, pois deve obedecer 
às regras sanitárias. Com o PEV, 
as pessoas levam os entulhos de 
suas casas até o local e lá existe 
a caçamba adequada para cada 
tipo de material, gerando uma 
destinação mais eficiente dos 
resíduos”, explicou. “Convida-
mos a população a fazer a sua 
parte, colaborando para uma 
cidade com mais qualidade de 
vida”.

Os PEVs são administrados 
pela Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura e os PEVS 
no distrito de Moreira César são 
administrados pela Subprefei-
tura de Moreira César. 

Dando sequência ao progra-
ma de regularização fundiária, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Secretaria de 
Habitação, entrega nesta sexta-
feira (4), as matrículas registra-
das no Cartório de Registro de 
Imóvel para 122 moradores do 
bairro Mossoró, localizado na 
região do Cidade Jardim.

“A ação faz parte de uma 
parceria realizada com o Go-
verno do Estado de São Paulo, 
que tramita desde 2009, e que 
através do Departamento de Re-
gularização Fundiária da Secre-
taria de Habitação da Prefeitura 
tornou-se mais efetiva na atual 
gestão”, afirmou o secretário de 
Habitação, João Gontijo.

O loteamento foi implantado 
de maneira irregular e com a 
parceria com o Estado, o bairro 
Mossoró ganha a regularidade, 
sem nenhum custo para os mo-
radores.

“Com a regularização os mo-

radores têm mais segurança 
jurídica e valorização de seus 
imóveis, além de receber novos 
benefícios como extensão de 
rede de esgoto e pavimentação 
asfáltica onde ainda não exis-
te”, afirmou o prefeito Isael Do-
mingues.

Desde 2017, a Secretaria de 
Habitação focou sua atuação na 
regularização fundiária de imó-
veis que aguardam há anos sua 
documentação. Em 2019, com a 
implantação do programa Meu 
Bairro é Legal as ações ganha-
ram celeridade e hoje mais de 4 
mil famílias receberam sua do-
cumentação.

Através do Departamento 
de Regularização Fundiária, 
os moradores dos bairros Pau-
lino de Jesus e Campininha já 
receberam sua titularidade. 
Atualmente está em fase final 
o processo dos bairros Vila São 
Benedito, Feital e Campinas. A 
região do Goiabal encontra-se 

em fase de topografia, através 
dos serviços do ITESP.

Ainda em parceria com o Es-
tado, através do Cidade Legal os 
bairros Karina, Ramos e Quei-
roz também serão beneficiados 
e em breve seus moradores re-
ceberão a documentação.

Já pelo Departamento de 
Habitação, cerca de duas mil 
famílias dos bairros Castolira, 
Nova Esperança, Maricá, Jar-
dim Azeredo e Bem Viver rece-
beram neste ano o documento 
que comprova a titularidade de 
seus imóveis.

Segundo a Secretaria de 
Habitação do município, para 
2021 já estão sendo realiza-
dos estudos para expandir o 
programa Meu Bairro é Legal 
para os bairros Tamborin-
deguy, Padre Rodolfo, Santa 
Cecília e Taipas, que serão 
beneficiados com o trabalho 
exclusivo dos servidores públi-
cos municipais.

Divulgação

Divulgação

Praça Monsenhor Marcondes recebeu decoração natalina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 5.905,  DE 02 DE DEZEMBRO 
DE 2020.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO NO AMBITO DO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA/SP E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dr. Isael Domingues,  Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Munícipio, e,
CONSIDERANDO, a necessidade de 
criação do Conselho de Controle Social dos 
serviços públicos de Saneamento Básico, 
impulsionando pelo Decreto 7.217 de 21 de 
junho de 2010, da Presidência da República 
que regulamenta a Lei n° 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007;
CONSIDERANDO, também, que para haver 
transferência de recursos federais, ou aos geridos 
ou administrados por Órgãos ou entidades da 
União, é necessária a criação do Conselho de 
Controle Social de Saneamento Básico.
DECRETA:
Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal 
de Controle Social de Saneamento Básico no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba/
SP, com fundamento na Lei Federal n° 
11.445/2007, que “estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico”.
Art. 2° O Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico do Município de 
Pindamonhangaba é um órgão colegiado de 
caráter consultivo na formulação, planejamento 
e avaliação da Política e do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.
Art. 3° Compete ao Conselho Municipal de 
Controle Social de Saneamento Básico do 
Município de  Pindamonhangaba/:
I- Debater e fi scalizar a Política Municipal de 
Saneamento Básico e a execução do Plano 
Municipal de Saneamento Básico;
II-Diagnosticar a situação e prestar as 
informações necessárias para a execução do 
Plano Municipal de Saneamento Básico;
III-Encaminhar reclamações e denunciar 
irregularidades na prestação de serviços.
§ 1° As competências do Conselho Municipal 
de Controle Social de Saneamento Básico são 
limitadas às matérias relativas ao Município de 
Pindamonhangaba/SP.
§ 2° O Município fornecerá ao Conselho 
Municipal de Controle Social de Saneamento 
Básico a estrutura física necessária para o 
exercício de suas atividades.
§ 3° O Conselho deve atuar com autonomia, sem 
subordinação institucional ao Poder Executivo 
Municipal e será renovado periodicamente ao 
fi nal de cada mandato de seus membros.
§ 4° A reunião do Conselho será pública e 
seu agendamento deverá ser divulgado com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias nos 
meios de divulgação do Município.
§ 5° Os membros do Conselho serão nomeados 
por portaria e terão mandato de 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 4° O Conselho de Controle Social 
de Saneamento Básico do Município de 
Pindamonhangaba/SP será composto 
pelos seguintes membros titulares e seus 
respectivos suplentes:

I - Representando do Governo Municipal:
a) 01 (um) representante do Gabinete;
b) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente;
c) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento;
d) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Saúde
II - Representando a Sociedade Civil:
a) 01  (um) representante do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente.
b) 01 (um) representante do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural;
c) 01 (um) representante do Comércio 
Municipal de Saúde;
d) 01 (um) representante de Turismo.
 
Art. 5º Ficam nominados a compor o referido 
Conselho os membros designados:
I- Representantes do Poder Executivo:
  - Jálissen Pereira Duarte  -   Gabinete
 - Sílvia Vieira Mendes - Secretaria do Meio 
Ambiente;
 - José Roberto da Silva - Secretaria de Obras 
e Planejamento; e
 - Vânia Silva - Secretaria de Saúde
 
II- Representante da Sociedade Civil:
 - Niucéia  Fernandes Nogueira Vieira  -  
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural; 
 - Leila Mara da Silva -   Conselho Municipal 
de Saúde;
 - Alexsander Rosa Carvalho;   Conselho 
Municipal do Meio Ambiente; e
 - Jairo Antonio dos Santos Fogaça -  Conselho 
Municipal de Turismo
 Art. 6° A atuação no Conselho de Controle 
Social de Saneamento Básico do Município de 
Pindamonhangaba é considerada atividade de 
relevante interesse público, não cabendo qualquer 
espécie de remuneração ou ajuda de custo.
Art. 7° As reuniões do Conselho de Controle 
Social de Saneamento Básico do Município de 
Pindamonhangaba serão realizadas ao menos 
uma vez a cada ano e as extraordinárias 
sempre que convocadas por seu Presidente 
ou por um terço de seus membros.
Art. 8° É assegurado ao Conselho de Controle 
Social de Saneamento Básico do Município 
de Pindamonhangaba, o acesso a quaisquer 
documentos e informações produzidas por 
órgãos ou entidades de regulação ou de 
fi scalização, bem como a possibilidade de 
solicitar a elaboração de estudos com o 
objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observada o disposto no § 1° do art. 33 do 
Decreto Federal n° 7.217/2010.
Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 02  de dezembro de 2020.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                                   

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 02 de dezembro de 2020.

Ana Paula Pedersoli
Diretora de Apoio Jurídico Legislativo e 

Institucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 119/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) ANTONIO JACIR FERREIRA 
responsável pelo imóvel situado a RUA DR. ANIBAL DE JESUS PINTO MONTEIRO, nº.289., 
Bairro CARDOSO, QUADRA, LOTE 49,  inscrito nesse município sob a sigla SO21.04.11.003.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.

ANDRÉ MARCOS PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS

CONTROLE 120/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR E 
OUTROS responsável pelo imóvel situado a AV. DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR, nº 0., Bairro 
SÃO BENEDITO, QUADRA, LOTE,  inscrito nesse município sob a sigla SO11.08.16.021.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.

ANDRÉ MARCOS PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROTOCOLO DIGITAL Nº 10.426/2020 – SES
Doador: CONFAB INDUSTRIAL S.A. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação 
de EPIs e Equipamentos (Monitores), no valor total estimado de R$ 113.728,00 (cento e treze mil 
setecentos e vinte e oito reais). Data da assinatura: 27/04/2020.

Extrato de Termo de Doação
PROTOCOLO DIGITAL Nº 10.426/2020 – SES
Doador: CONFAB INDUSTRIAL S.A. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação 
de EPIs e Equipamentos (Ventiladores), no valor total estimado de R$ 735.331,00 (setecentos e 
trinta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais). Data da assinatura: 11/05/2020.

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 102, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

Fabrício Augusto Pereira, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Sindicante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 002/2017,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de 20 de novembro de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 2020.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2020.

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 25 de novembro de 2020.
SMA/tlm/Memo 36533/2020

CMDCA - DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS 
PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PINDAMONHANGABA/SP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba - 
CMDCA, criado pela Lei nº 2626/1991, no uso 
de suas atribuições estabelecidas pela Lei 
8.069/90, conforme deliberação na Reunião 
Extraordinária realizada em 20 de outubro 
de 2020 e considerando o que dispõe, a 
Lei Municipal nº 4140/2004, Resolução nº 
137/2010 CONANDA, Resolução nº194/2017 
CONANDA, Resoluções números 2/2010 e 
15/2012 – CMDCA e Lei nº 13.019/2014:

Torna pública a Retifi cação ao Edital para 
programas e/ou projetos que poderão ser 
fi nanciados com recursos subsidiados do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FUMCAD que estejam 
em consonância com as políticas públicas 
da Criança e do Adolescente da Cidade de 
Pindamonhangaba, para início de execução 
nos exercícios de 2021 e/ou 2022.

CAPÍTULO I – DA RETIFICAÇÃO AO 
EDITAL

Art. 1º O artigo 7º e respectivos parágrafos do 
Edital passam a ter a seguinte redação:

“Art. 7º Para avaliação e aprovação das 
propostas apresentadas pelas Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), o CMDCA elegerá 
uma Comissão de Avaliação de Projetos 
submetidos à aprovação da Plenária.  
§1º Nos processos de seleção de projetos 
nos quais as entidades e os órgãos públicos 
ou privados representados nos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente fi gurem 
como benefi ciários dos recursos do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, os 
mesmos não devem participar da comissão 
de avaliação e deverão abster-se do direito 
de voto.
§2º A Comissão de Avaliação de Projetos 
poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verifi car a autenticidade das 
informações e documentos apresentados 
pelas Organizações da Sociedade Civil 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões, observados, em qualquer situação, 
os princípios da isonomia, da impessoalidade
e da transparência.”
Art. 2º Os demais dispositivos do Edital, 
bem como seus anexos, não alterados pela 
Retifi cação ao Edital datada de 13/11/2020 e 
publicada no Jornal Tribuna do Norte e site da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba em 
16/11/2020, permanecem inalterados.
Art. 3º A presente Retifi cação ao Edital entra 
em vigor a partir da data da deliberação da 
Plenária do CMDCA, ocorrida em 01/12/2020.

Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2020.

Helison de Oliveira
Presidente – Gestão 2019/2021

CMDCA - DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 101 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR PARA 
CONTROLE DA CONDUTA DOS CONSELHOS TUTELARES E 
DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES.
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 o disposto nos artigos 40 e 42 da Lei nº 4.754/2008, 
que disciplina a estrutura dos Conselhos Tutelares do Município de 
Pindamonhangaba e dá outras providências;
Considerando as deliberações da 8ª Reunião 

Extraordinária, ocorrida em 01 de dezembro de 2020;
Resolve :
Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Ética e Disciplina 
dos Conselhos Tutelares, composta pelos membros abaixo 
mencionados, conforme segue:

- Desireé Valdirene Maria Alves – representante do 1º Conselho 
Tutelar de Pindamonhangaba;
- Luciana Ferreira - representante do 2º Conselho Tutelar de 
Pindamonhangaba;
- Helison de Oliveira – representante do CMDCA de 
Pindamonhangaba;
- Whitley Paes da Silva – representante do CMDCA de 
Pindamonhangaba;
- Élen Carla Brissi Martuscelli – representante do Poder Executivo 
Municipal;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2020. 

 Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 111,  

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Fabrício Augusto Pereira, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  nos termos 
da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015, 
RESOLVE:
Designar os servidores Thaiane Tercília dos 
Santos Vieira de Carvalho (Presidente), 
Patricia Mara Costa dos S Almeida e 
Conceição Ap de Almeida (Membros) para 
comporem a comissão de  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face 
da servidora ANA PAULA FERES LUCCI, 
matricula 846157, Agente de Trânsito, lotada 
no Departamento de Trânsito e Mobilidade da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
a fi m de apurar indícios de lavrar autos de 
infração de trânsito de forma indiscriminada, 
sem atentar aos preceitos legais 
estabelecidos tanto do Código de Trânsito 
Brasileiro quanto nas demais normas legais 
vigentes sobre o tema, conforme relatado no 
Processo Digital nº 9.665/2020 com fulcro 
no Artigo 9°, inciso III, da Lei Municipal nº 
5.751/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 01 dezembro de 2020.

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Administração em  01 de 

dezembro de 2020.
SMA/tlm/proc 9665/2020

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 105, 

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Fabrício Augusto Pereira, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando 
o  parecer da Comissão Sindicante, Resolve 
designar os atuais membros da Comissão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 
006/2012,  para dar continuidade à apuração 
do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de 29 de novembro 
de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2020.

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Administração em 26 de 
novembro de 2020.
SMA/tlm/Memo 37.027/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
067/2020 (PMP 3356/2020)
A autoridade superior homologou, em 
24/11/2020, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de pneus automotivos 
novos, visando atender as necessidades de 
manutenção e conservação dos veículos 
pertencentes à frota municipal”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em 
R$): Baviera Comércio e Serviços Eireli: 
32-780,00; 38-2771,00; 47-1385,58; CP 
Comercial S/A: 02-200,00; 04-237,00; 
Constantino Pneus Eireli: 01-207,00; 03-
245,49; 06-261,36; 07-330,00; 09-298,93; 11-
294,03; 12-304,32; 14-386,10; 17-690,47; 21-
495,00; 25-569,25; 26-550,00; 28-1474,50; 
30-1321,80; 35-1227,60; 36-1227,60; 40-
554,60; 45-1170,00; 46-1254,00; 50-2280,00; 
Giulia Tamborrino Comércio Importação 
e Exportação Eireli: 34-1126,62; Na Ativa 
Comercial Ltda: 31-654,50; Pneu Bom Ltda 
EPP: 29-1299,00; 41-499,80; Zeus Comercial 
Eireli: 08-287,00; 13-347,00; 16-445,00; 18-
350,00; 22-495,00; 23-580,00; 24-645,00; 27-
566,00; 33-859,00; 37-3150,00; 39-2856,00; 
43-960,00; 44-1075,00; 60-235,00; 66-69,80; 
69-170,20. Itens fracassados: 05, 10, 15, 19, 
20, 42, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 058/2020 (PMP 2958/2020) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição 
de ferramentas a serem utilizadas na limpeza 
/ manutenção do Distrito de Moreira César”, 
foram fi rmados os contratos: 
144/2020, de 24/11/2020, no valor de 
6.600,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato 
o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela 
contratada, empresa GGV Comercial Eireli, o 
Sr Gustavo Monteiro Martinez; 
145/2020, de 24/11/2020, no valor de R$ 
9.300,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato 
o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela 
contratada, empresa Raul Rabello Neto EPP, 
o Sr Raul Rabello Neto. 
146/2020, de 24/11/2020, no valor de R$ 
6.827,50, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato 
o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e 
pela contratada, empresa Unimaquinas 
Ferramentas e Equipamentos Eireli ME, o Sr 
Izael Vianna Rocha. 

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2020

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA

Reunião do Conselho 
Municipal de Cultura

Contamos com sua participação na próxima 
reunião deste CMC – Conselho Municipal 
de Cultura que, devido a pandemia, também 
será de forma virtual.

Data: 07 de dezembro - segunda

Horário: 17h 

Local: Palacete 10 de Julho 

A reunião também acontecerá de forma 
remota, os interessados deverão solicitar o 
link ao Departamento de Cultura, 3642.1080.

Pauta:
- Entrega da medalha Athayde Marcondes;

- Estátua João do Pulo;

- Atualização das ações da Lei Aldir Blanc;

- Informes Gerais

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA 
Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA – 

CMPHCAAP 

CONVOCAÇÃO – 7ª Reunião Ordinária – 2020

Ficam os senhores Conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a participar da 7ª Reunião 
Ordinária – 2020 que será virtual:
Pauta:
- Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária
- Avaliação da reunião sobre restauro da Capela de Santana / Sugestões
- Matriz, atualização de dados e informações
- Estrada de Ferro Campos do Jordão, análise de proposta do Tombamento
Data: 08/12/2020 (terça-feira) Horário: 14h00 (quatorze horas) Plataforma: 
meet.google.com/oxk-gnug-ozv

ANA MARIA CORREA GUIMARÃES IADELUCA
Presidente - CMPHCAAP

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL - ELEIÇÃO ASSABCAMP 

A Associação de Moradores do Bairro das Campinas, Solorrico e Shangrilá - 
ASSABCAMP, inscrita no CNPJ: 04.324.749/0001-45 - Sob Responsabilidade de 
Maria Aparecida Trindade, convoca a Assembléia Geral (todos os moradores maiores 
de 16 anos com documento com foto) a comparecer no dia 20 de dezembro de 2020, 
das 8h as 17h, na Praça do Bairro das Campinas, em frente ao Mercado Crystal, 
situada à Rua José Benedito Quirino no Bairro das Campinas, Pindamonhangaba, SP 
para eleição da nova diretoria para o exercício de 2021/2022. 

 Devido a pandemia do COVID- 19, deverão ser adotadas medidas de prevenção e 
protocolos de saúde, ao ar livre e com tendas para proteção solar. Logo,  lembre-se de 
que no dia será necessário uso de máscaras, manter o distanciamento social, levar 
caneta, documento com foto para votar e assinar a lista de presença. 

 As Chapas interessadas deverão apresentar os nomes, documentos (RG, CPF e 
comprovante de endereço) e sua composição executiva (Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro e 2º Tesoureiro) até as 17h do dia 19 de 
dezembro por e-mail:  assabcamp@gmail.com. Ressaltamos que conforme Estatuto 
Social, quem foi membro da Diretoria em anos anteriores por 2 mandatos não poderá 
fazer parte da nova diretoria executiva.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 

EM MEDICINA DO TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO 
DE ATENÇÃO AO SERVIDOR - DAT

EDITAL Nº. 001/2020 – CIPA – SESMT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO PARA A CIPA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração,  
em  cumprimento  à Portaria   MTE   nº.  
3.214 de 08 de junho de 1978, em sua 
Norma Regulamentadora nº.  05  e portaria 
MTE nº.  08  de 23 de novembro de 1999, 
faz saber a todos os servidores públicos 
municipais que estarão sendo realizadas, 
entre os dias 04 de dezembro /2020 a 03 de 
janeiro/2021, as inscrições para compormos 
a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, Gestão 2020/2021.

Para isso, CONVOCA todos os servidores 
interessados em fazer parte desta Comissão, 
cujo objetivo é PREVENIR ACIDENTES DO 
TRABALHO, a realizarem suas inscrições.
Devido à pandemia, as inscrições serão 
realizadas somente através do 1Doc, em 
mensagem para o setor “CIPA” e citando 
no  campo  assunto  “INSCRIÇÃO PARA A 
CIPA”, com a MATRICULA e o EMPREGO 
devidamente colocados. As inscrições serão 
devidamente recebidas e acompanhadas 
pela Diretora de Atenção ao Servidor - DAT, 
Sra Fernanda Figueira M. Borges, também 
através do  1Doc, ao  qual  têm acesso todos 
os servidores, de todas Secretarias e da 
Subprefeitura  de  Moreira  César.
Esclarecemos que, terminado o período 
de inscrições, a comissão eleitoral fará a 
divulgação dos candidatos inscritos.
As datas para votação serão comunicadas 
oportunamente, em Edital de Convocação 
de Eleição.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2020.

Fernanda Figueira M. Borges
Diretora do Departamento de Atenção ao 

Servidor – DAT

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

 
CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA- COMTUR 
CONVOCAÇÃO PARA A 39ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA
BIÊNIO 2020 – 2022

O Conselho Municipal de Turismo de 
Pindamonhangaba- COMTUR, através de 
sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR 
e a população interessada, para a 39ª reunião 
ordinária, a saber:
Data: 08/12/2020 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: Devido a Pandemia, 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- APROVAÇÃO DA ATA DA 38º REUNIÃO 
ORDINÁRIA.
2 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DESCUBRA PINDA (ROTAS DE 
CICLOTURISMO) – PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL
3 - INDICAÇÃO DO COMTUR DE PESSOAS 
DE RECONHECIDO SABER EM SUAS 
ESPECIALIDADES E AQUELAS QUE, 
DE FORMA PATENTE, POSSAM VIR 
A CONTRIBUIR COM INTERESSES 
TURÍSTICOS DA CIDADE (Art. 5º Lei do 
COMTUR) para compor as cadeiras vagas de 
transportadores turísticos (titular e suplente) – 
votação secreta e empossamento.
4 - APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 
- COMISSÃO DE LEIS DO COMTUR. 
5- CRIAÇÃO DAS COMISSÕES DE 
TRABALHO (SUGESTÃO) - COMISSÃO DE 
LEIS E ACOMPANHAMENTO - COMISSÃO 
DE RETOMADA - COMISSÃO DE 
PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
- COMISSÃO DE AÇÕES JUNTO AO DETUR 
6- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020.

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

A organização da casa pode 
ser um desafi o para muitas pes-
soas, por isso o Shopping Pátio 
Pinda, em parceria com a perso-
nal organizer Suelen Gubeisse, 
realiza o workshop “Como or-
ganizar a sua casa para 2021?”. 
A ofi cina acontece neste sábado 
(5), das 15h às 17h.

As vagas são limitadas e para 
participar é necessário realizar 
inscrição pelo WhatsApp: (12) 
99140-2832 enquanto durarem 
as vagas. 

A ação é gratuita e solidá-
ria, por isso, no dia da ofi cina, 

Shopping recebe workshop que ensina organizar a casa
o participante deverá levar um 
brinquedo novo ou em bom es-
tado para doação.

Durante o workshop, os alu-
nos irão receber diversas dicas 
para otimizar a organização de 
todos os ambientes da casa, in-
cluindo orientações sobre mesa 
posta e até mesmo aromatiza-
ção de ambientes. “A organi-
zação é capaz de transformar 
vidas. Por meio dela, consegui-
mos trazer tempo de qualidade 
em família, sensação de bem-es-
tar e tranquilidade”, comenta a 
personal organizer.

SP lança plataforma “Vitrine do Artesanato” 
para apoiar artesãos durante a pandemia

O portal reúne mais de mil produtos de artesãos de todo estado de São Paulo e 
busca ser um meio para conectar comprador e fornecedor

O Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, em parceria 
com as Secretarias Estaduais de 
Cultura e Economia Criativa, de 
Turismo e de Desenvolvimento 
Regional, lançaram nesta quar-
ta-feira (2) a plataforma “Vitrine 
do Artesanato”, portal exclusivo 
para exposição de produtos ar-
tesanais produzidos por artesãs 
e artesãos paulistas cadastrados 
na SUTACO (Subsecretaria do 
Trabalho Artesanal nas Comuni-
dades do Estado de S. Paulo). 

A vitrine virtual reúne produ-
tos de mais de 120 artesãos ca-

dastrados e traz a oportunidade 
do profi ssional promover o seu 
trabalho para o mundo. O obje-
tivo desta iniciativa é promover, 
principalmente, os artesãos pau-
listas, prejudicados pela pande-
mia da Covid-19, divulgando a 
produção paulista de peças arte-
sanais. Até o momento, são mais 
de mil produtos disponíveis no 
site, sendo possível conectar 
comprador e fornecedor.  

A plataforma “Vitrine do Ar-
tesanato Paulista” é mais uma 
iniciativa do Governo do Estado 
de São Paulo em prol da econo-
mia criativa, a fi m de mitigar a 

crise gerada pela pandemia do 
coronavírus no setor. As arte-
sãs e artesãos terão como divul-
gar seus produtos nesta vitrine 
de forma 100% gratuita e os 
interessados poderão conhecer 
diversas formas de expressão 
artística, prestigiando assim a 
produção paulista. 

No site, também, é possível 
ter acesso à diversas matérias
-primas e técnicas de variados 
produtos, levando à represen-
tatividade do território paulista. 

Para mais informações, bas-
ta acessar: http://www.artesa-
natopaulista.com.br/.
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saúde
Pinda registra a menor taxa de 
letalidade por Covid-19 na região

Estado de São Paulo entra 
na fase amarela e Pinda 
publica novo decreto

Atrativo turístico, Bica da Galega receberá mosaico

Pindamonhangaba é o quin-
to município do Estado de São 
Paulo com o menor índice de 
letalidade da Covid-19, segundo 
levantamento realizado ABRA-
MET (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego) e divulga-
do na última semana.

O levantamento foi realizado 
pela associação com os 82 mu-
nicípios paulistas que tem mais 
de 100 mil habitantes e coloca 
Pindamonhangaba na quinta 
colocação (índice 32,1), atrás 
das cidades São Carlos, Assis, 
Itatiba e Araraquara. O índice 
de Pinda é bem menor que a 
média do Estado de São Paulo 
(90,6) e sua colocação está aci-
ma de grandes cidades como 
São José dos Campos, São José 
do Rio Preto, Guarulhos, Campi-
nas e Santos, que ocupa a últi-
ma colocação.

A cidade tem 59 óbitos registra-
dos pela doença e 3.139 confirma-
ções, registrando uma letalidade 
de 1,85%. No Estado de São Paulo, 
no mesmo período, o percentual é 
de 2,7% na média nacional o índi-
ce é de 3,4% e na média mundial 
o índice está em 2,0%.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba aponta que diversas 

medidas contribuíram para o 
cenário favorável ao combate 
à Covid-19 como os protocolos 
realizados para a testagem em 
todos os pacientes com sinto-
mas, internação precoce de 
casos com sinais de agrava-
mento, o que vem antecipando 
as ações de assistência de en-
frentamento à doença, aliado 
à implantação de hospital de 
Campanha na unidade do Ci-
dade Nova.

Ainda segundo a Secretaria 
de Saúde, desde o início da pan-
demia até o momento, a cidade 
realizou cerca de 20 mil testes 
somente na rede pública, o 
que representa uma quantida-
de significativa para controlar 
melhor a propagação do vírus. 
A cidade tem hoje uma rede de 
saúde pública com 15 leitos UTI 
e 40 leitos intermediários.

Além do baixo índice de le-
talidade, a cidade também tem 
uma das melhores taxas de re-
cuperação de pacientes positi-
vados, com índice de 94%. Dos 
3.139 casos confirmados, des-
de 06 de abril quando a cidade 
positivou o primeiro morador, 
atualmente 2.975 já estão recu-
perados.

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou, na segunda-fei-
ra (30), que todas as regiões do 
estado retornam à fase amarela 
do Plano São Paulo de controle 
sanitário e flexibilização econô-
mica até o dia 4 de janeiro. A 
medida não fecha setores eco-
nômicos, mas fortalece ações de 
restrições a aglomerações. 

Pindamonhangaba está se 
adaptando às novas regras da 
fase amarela do Plano São Pau-
lo e por isso lançou, nesta terça-
feira (1), o decreto nº 5904, que 
estende as medidas de quaren-
tena e dá outras providências. 

O novo decreto já está dispo-
nível no site da prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, 

clicando no banner coronaví-
rus no alto da página, opção de-
cretos.

Em resumo, a fase amare-
la determina que atendimento 
presencial em todos os setores 
fica restrito a dez horas diárias, 
sequenciais ou fracionadas, e 
40% de capacidade. Os estabe-
lecimentos terão que fechar o 
atendimento local até às 22 ho-
ras e todos os eventos com pú-
blico em pé estão proibidos. 

Os protocolos setoriais do 
Plano São Paulo estão disponí-
veis no site do Governo do Esta-
do, mas o site da Prefeitura tem 
um link que direciona para o 
endereço, logo abaixo do novo 
decreto. 

Um importante atrativo tu-
rístico e histórico de Pindamo-
nhangaba, a Bica da Galega, 
conhecida no passado como 
Chafariz da Galega, receberá 
neste mês um mosaico artístico 

que retratará a sua história e a 
finalidade para a qual era utili-
zada. A ação é do Departamen-
to de Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e teve início 
nesta semana.

“Iniciamos o trabalho para 
revitalizar o espaço e esse im-
portante ponto da cidade, lo-
calizado hoje na entrada do 
bairro Campo Belo. Durante os 
próximos 15 dias o local estará 

interditado para uso em virtude 
das obras”, afirmou a secretária 
adjunta de Cultura e Turismo, 
Ana Lúcia Gomes. O trabalho 
vem sendo realizado pela artis-
ta Cláudia Blanco e a ação teve 
participação da vereadora Gis-
lene Cardoso.

História

Conhecido também como 
Chafariz da Galega, o local era 
conhecido pela pequena nas-
cente de água potável situada 
no tradicional bairro Vila Nair, 
próximo ao leito da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, com 
um reservatório sempre cheio 
de água, escoando por uma 
bica.

Segundo os historiadores, 
lavadeiras da redondeza utili-
zavam a fonte de água corren-
te para o seu trabalho, e o local 
também servia aos tropeiros 
da região que passavam para 
abastecer seus cantis, saciar sua 
sede e dos animais, para prosse-
guir viagem. A bica e a nascente 

ainda existem no local, porém 
o reservatório foi retirado. Fre-
quentemente a Prefeitura veri-
fica a potabilidade da água.

A Bica da Galega sempre foi 
uma preocupação para o muni-
cípio, como relembrou recente-
mente o jornalista da Tribuna 
do Norte, Altair Fernandes de 
Carvalho, resgatando a edição 
do Jornal Tribuna do Norte de 
10/2/1884, que publicara um 
apelo curioso na edição de mais 
de 136 anos.

Nesta edição, o editor da épo-
ca chamava a atenção dos vere-
adores “para o estado lastimoso 
em que se achava a única fonte 
de água potável da cidade”. Se-
gundo o texto, a caixa d´água 
estava caindo aos pedaços, com 
cadeado de sua tampa quebra-
do, expondo a população a be-
ber impurezas”.

Segundo as pesquisas de Al-
tair Fernandes, somente anos 
depois, foram inaugurados os 
chafarizes da Boa Vista, da Pra-
ça do Quartel e da Praça da Cas-
cata.O antigo “Chafariz da Galega” receberá um mosaico com motivos que ilustram a história da cidade

Divulgação

Agentes de saúde ganham 200 tablets 
para agilizar atendimento à população

Para dar mais agilidade 
e eficiência ao trabalho da 
Saúde, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba iniciou, na 
terça-feira (1º), a distribuição 
de cerca de 200 tablets que 
serão utilizados pela equipe de 
controle de vetores e agentes 
comunitários de saúde.

Todas as unidades de saúde 
do município receberão o equi-
pamento. A secretária de Saúde, 
Valéria Santos, e a diretora de 
Atenção Básica, Luciana Cruz, 
participaram do ato de entrega 
na primeira unidade – a UBS 
Nelson Naresi, no bairro Jardim 
Bela Vista.

“Agora nossas agentes terão 
todas as informações do pa-
ciente e da região onde moram 
na palma da mão. Dados como 
estatística de atendimento, 
dados interligados ao IBGE, 

mapa da região onde realiza 
o atendimento, cadastro com 
dados sobre saneamento, 
epidemiológicos e atendimento 
em geral do paciente. Com as 
informações de atendimento, a 
Secretaria de Saúde vai poder 
estruturar melhor o atendi-
mento, redirecionar recursos, 
utilizando melhor ainda o 
e-SUS”, afirmou a secretária 
Valéria Santos.

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

Com este investimento em 
tecnologia, a Prefeitura diminui 
o uso de papel gerando econo-
mia em longo prazo, promove 
sustentabilidade ao evitar 
desperdício de recursos, gera 
agilidade pois as informações 
podem ser preenchidas direta-
mente no sistema, entre outros 
benefícios.

De acordo com o secretá-
rio adjunto de Administração, 
Danilo Velloso, os tablets terão 
acesso à internet para facilitar 
o serviço dos usuários, que 
passarão por treinamento e 
poderão iniciar a utilização já 
no próximo mês. “O foco é dar 
ferramentas para que os agen-
tes possam trazer a informa-
ção, mais rápido, e podermos 
traçar estratégias que ajam nos 
anseios de Pindamonhangaba”, 
explicou.

Todas as unidades de saúde de Pindamonhangaba receberão o equipamento

Divulgação

TURISMO



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 20208

sociaisociais
Fotos: Arquivo pessoal

Parabéns, Viviane!
Dia 3 de dezembro, Viviane de Carvalho Santos, esposa do 

Alírio, comemorou mais um ano de vida. Recebeu os votos 
dos inúmeros amigos e os abraços do fi lho Gabriel, da ma-
mãe Vera e de toda a família.

Parabéns 
Ao casal Gislene e Pedro, que no dia 26 de novembro 

uniram-se  em matrimônio. Receberam os cumprimen-
tos dos familiares, dos  amigos e, em especial, dos fi lhos 
Vinícius e Gabriele. Que as bênçãos de Deus continue 
presente nessa nova etapa de suas vidas.

Felicidades!
Para Rosângela Alves, que fez aniversário 

no dia 1 de dezembro e recebe as felicitações 
de todos seus familiares e amigos. Parabéns 
pelo seu dia! Desejamos que você seja mui-
to feliz e nunca deixe que nenhuma nuvem 
esconda o sol que brilha no seu peito. 

Tudo de bom!
Para o queridíssimo Fabiano Faria, 

aniversariante do dia 2 de dezembro. Ele 
comemorou ao lado da esposa Kelly e dos 

fi lhos (foto) e recebeu os cumprimentos 
dos amigos e familiares, especialmente da 

equipe do Restaurante Colméia.

Saúde e paz!
Para José Fabrício Santos, da Cozinha Mineira. Ele completou mais um ano de 

vida na quinta-feira (2) e recebe todo o carinho da esposa Juliana, do fi lho Leonar-
do (foto), dos clientes, funcionários, amigos e,  principalmente da família.

Mais de três décadas
E quem completou 35 anos de serviço público em 27 de 

novembro foi o amigo e “colega” Ricardo Rodrigues Augusto. 
Com passagens marcantes pela Prefeitura e agora atuando 
com dinamismo, competência e enorme capacidade técnica 
e intelectual na Divisão de Contabilidade e Tesouraria da 
Câmara de Pindamonhangaba, Ricardo Augusto recebeu os 
cumprimentos dos amigos da Câmara e de seus familiares de 
Pindamonhangaba. Parabéns, Ricardinho! 

Muitas 
bênçãos!  

Para Luciano 
Santos que comemo-
rou mais um ano de 
vida no último dia 
2 de dezembro. Sua 
esposa, seu fi lho e 
toda a sua família e 
seus amigos dese-
jam saúde, sucesso e 
muitas conquistas.

Muita luz
Para alguém cheio de luz: a professora Thalita Silva, que 

iniciou mais um ciclo de vida no último dia 2 de dezembro. 
Que seu Novo Ano seja repleto de saúde, de paz e de grandes 
conquistas. Este é o desejo de toda a sua família, dos seus 
amigos e dos seus alunos.   

Novo ciclo 
Quem celebra mais um ano de vida no próximo dia 7, é a Mariana Prado Freire 

(Secretaria de Saúde). Seu esposo Daniel Freire, seus fi lhos Manoela e Rafael, seus 
pais Moacyr e Sandra, suas irmãs Patrícia e Bruna, sua tia Helô, familiares e amigos 
de trabalho desejam muita luz, saúde e paz. 

Sucesso 

Na vida do em-
presário Fabrício 
Bissoli que completa 
mais um ano de vida 
nesta sexta-feira (4). 
Ele recebe os cum-
primentos da esposa 
Andreia, dos fi lhos 
Igor e Isis, de toda 
a sua família e dos 
seus amigos.  

Jacielle Mayara Fotografi a
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