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Fonte: CPTEC/INPE

Na série “Legislati vo de Pindamonhangaba - de 2021 a 2024” desta 
edição, a entrevista é com o candidato eleito Marco Mayor, do PSDB. 
Terão o mesmo espaço na série, todos os candidatos eleitos em 2020 PÁG. 3

Em época de pandemia, iniciati va tem feito a alegria da garotada

“Natal Encantado”: Papai 
Noel inclui novo roteiro 
para contemplar bairros 
prejudicados pelas chuvas

Papai Noel e sua turma 
estão fazendo um grande su-
cesso nos bairros da cidade. 
Crianças e suas famílias têm 
saído em frente de suas ca-
sas no dia e hora marcados 

para dar seu alô, e o brilho 
nos olhos de cada um revela 
a aprovação desta iniciativa 
da Prefeitura em tempos de 
pandemia. 

PÁG. 2

Bica da Galega ganha novo mosaico 
e será entregue na quinta-feira

Acontece nesta quinta-feira, dia 
17, a parti r das 10h, a inauguração 
do novo Mosaico Artí sti co da Bica 
da Galega, conhecida no passado 
como Chafariz da Galega.

O novo mosaico artí sti co retrata a 
história e a fi nalidade para a qual a 

Bica da Galega era uti lizada, revitali-
zando assim um importante atrati vo 
turísti co da cidade. A ação de revita-
lizar o espaço, localizado logo na en-
trada do bairro Campo Belo, é uma 
ação do Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Divulgação

Dois homicídios no Araretama

PÁG. 2

Na noite do últi mo sábado (12), dois 
jovens foram mortos a ti ros no bairro 
Araretama, em Pindamonhangaba.

POLÍCIA

Divulgação

Anti go Abrigo Municipal foi transformado em um Centro de Acolhimento, com consultório, sala de vacina; de cirurgia; 
maternidade; canil e gati l, sala para banho e tosa, entre outros espaços

Cepatas é inaugurado com homenagens 
aos protetores da causa animal

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
inaugurou, na sex-
ta-feira (11), a nova 
unidade do Cepatas 
– Centro de Proteção 
e Atendimento aos 
Animais, anti go Abri-
go Municipal de Ani-
mais. O evento con-
tou com homenagem 
a algumas pessoas, 
entre voluntários e 
profi ssionais, que 
ti veram inesti mável 
contribuição à causa 
animal em Pindamo-
nhangaba. 

Divulgação



PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.453, DE 10 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
conforme art. 2º da Lei nº 6.043, de 19 de julho de 2017,
RESOLVE 

Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir relacionados, para 
integrarem o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, Gestão 2020-2022:

I - DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Cilene de Oliveira Souza Agostinho
Suplente: Ellen de Oliveira Rabelo
b) SECRETARIA DE SAÚDE 
Titular: Carolina Florença Marcondes de Souza 
Suplente: Miriam Pérsia Macedo de
c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular:Edma Cardoso Bacelar Silva
Suplente:Milena Aparecida Moreira
d) SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Titular:  Walter Ribeiro da Silva Filho
Suplente: Aurea Maria Piorino Vinci
e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Titular: Flávio Muassab Silva Lima
Suplente: Juliana Machado de Oliveira

II - DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) REPRESENTANTE DE USUÁRIO OU DE 
ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
Titular: Geny Rosa Dias
Suplente: Claudinei Antônio Hermenegildo 

b) REPRESENTANTES DE ENTIDADES E 
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1-Titular:Diego Matheus Araújo de Oliveira - Associação 
dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba - 
JATAÍ 
Suplente: Raquel de Oliveira Dias - Associação dos 
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba - JATAÍ
2- Titular: Moacir Ferreira dos Santos - Associação 
Pindamonhangababense Amor Exigente - APAMEX
Suplente: Kelly Keiko Nisiharu - Associação 
Pindamonhangababense Amor Exigente -APAMEX
c) REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA 
ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1-Titular:Sarah Brega Nunes Bastos
    Suplente:Jéssica Ayanne Alves Muassab
2- Titular: Guilherme Donegatti de Carvalho
     Suplente: André Luís da Silva Souza

Art. 2º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) 
anos, podendo ser reeleitos para um único período 
subsequente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 10 de dezembro de 2020

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Editorial
Na edição de hoje trazemos algumas notícias sobre chuvas 

fortes e sobre queda de barreiras em algumas localidades do 
município de Pindamonhangaba. 

Embora não sejam assuntos que gostaríamos de noticiar, é 
sempre importante a população ter conhecimento sobre as ocor-
rências, principalmente, àquelas ligadas a eventos naturais e ao 
mal tempo – para que consiga se precaver. 

Sabemos que o verão é uma das estações mais aguardadas 
pelas pessoas, porque traz a presença forte do sol e remete às 
férias; passeio; praia e descanso. Contudo, também é neste perí-
odo que as chuvas intensas costumam chegar. 

A chuva alivia o calor e rega a terra para fecundação; enche 
os reservatórios e traz uma infi nidade de benefícios aos seres 
vivos. Por outro lado, as chuvas fortes podem causar muitos 
estragos, se não nos atentarmos para dicas básicas a serem 
seguidas neste período do ano.

Ter um guarda-chuva à mão e usar roupas e sapatos ade-
quados é um dos primeiros passos; mas a lista é grande: evitar 
pisar em poças de água – que podem acumular lixo e até trazer 
doenças –; no volante, dirigir devagar e de acordo com a velo-
cidade da via; procurando manter as mãos no volante o tempo 
todo. Em praias ou rios, buscar um local coberto e seguro, pois 
chuvas costumam vir acompanhadas por raios; entre outras 
recomendações.

Também é extremamente importante que nós, sob hipótese 
alguma, joguemos lixo nas vias e em locais inadequados porque 
estes materiais tendem a entupir bueiros e boca de lobo e oca-
sionar enchentes. 

No caso de urgência e emergência contatar a Defesa Civil 
também é uma forma de evitar problemas mais graves.

Redobrar a atenção, seguir cuidados básicos e respeitar a 
natureza e seus cursos faz parte da cidadania.  Passe adiante! 

Chuvas de verão: 
cuidado e respeito à natureza 
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NATAL... JESUS...
minhar com ele, o amante incon-
dicional dos simples e humildes, 
das crianças, o apaixonado pelos 
excluídos!Aqui, cabem grandes 
indagações, por exemplo: qual a 
nossa conduta para com ele e o 
próximo?O que ele faria no nos-
so lugar, nos momentos nossos 
de difíceis angústias, de intensos 
sofrimentos? 

Viver em consonância com 
o Cristo, é ser possuidor de sua 
obra salvífi ca que se denomi-
na FÉ, como pontuou o gran-
de Apóstolo Paulo; é projetar 
o MESTRE no nosso cotidiano, 
porque, de nada adianta ler as 
quatrocentas páginas da Bíblia, 
e, até memorizá-las, se não vi-
vermos as Bem-Aventuranças, 
já falou certa vez, o grande pa-
cifi sta Ghandi.

Carl Jung, um dos maiores 
nomes da Psicologia Analítica 
afi rmou: “Jesus é o ser mais per-
feito que Deus nos ofereceu”. 
Não há como fi car insensível 
ao Mestre da Galiléia , porque 
a sua misericórdia, a sua man-
sidão nos desnudam e nos obri-
gam fatalmente a enfrentar a 
nossa imensa pequenez.

É emocionante a magia do 
Natal: expectativas generosas, 

Auta de Souza, a excepcional 
poetisa potiguar (1876-1901), 
considerada a maior poetisa mís-
tica da nossa Literatura, em me-
morável soneto:”Lembranças do 
Natal”, nos convoca para o ver-
dadeiro sentido dessa festa, ro-
gando-nos a descer à tristeza dos 
que sofrem, abraçar o sofrimen-
to dos semelhantes, e promover 
o renascimento do Cristo em nós.

Apreciamos sempre, a cada 
ano que passa, a dualidade do que 
acontece nessa época do ano:de 
um lado,consumismo exagerado 
e, do outro, ações de sensibilida-
de,de sentimento fraterno.

Nasceu JESUS! Com ele, sur-
ge a nova Ordem do Evangelho, 
Ordem essa explicitada pela Lei 
do Amor, pela Lei da Caridade no 
seu sentido mais amplo e, esse 
Mestre, Apóstolo da Paz, traz 
uma excelsa proposta para a hu-
manidade: a transformação ime-
diata do ser humano o ser  criado 
para ser centelha de Deus, indis-
cutivelmente subordinado à Lei 
da Evolução! Progredir sem ces-
sar!Nesse Natal, procuremos re-
fl etir sobre o sentido da vinda do 
aniversariante ao nosso planeta. 
Eis que chega JESUS para a nossa 
redenção, convidando-nos a ca-
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solidariedade, promessa de re-
tifi cação dos nossos erros e de 
ratifi cação de compromissos. 
Mais signifi cativa do que emo-
cionante, deve ser a grande 
viagem de volta, porque, quem 
encontrou Jesus, que mudou o 
conceito de herói e de vencedor, 
nunca mais será o mesmo! Não 
esqueçamos de um fato históri-
co importante:sua vinda foi um 
marco divisório,como pontuou 
Paulo em sua carta aos Efésios: 
“No passado éreis trevas.Agora, 
sois luz!”.Ao nos alegrarmos em 
todos os natais,lembremo-nos 
que o aniversariante só pede 
um presente: o nosso coração. 
Que nessa bela festa que é de 
JESUS, Senhor da Alegria como 
nos fala o Evangelho de Lucas: 
“Eis o Salvador; eis que nasceu 
alguém que será a vossa ale-
gria”. Inspirados no exemplo 
caritativo do Mestre, não es-
queçamos, portanto, dos que se 
encontram à beira do caminho, 
dos simples, (Os Pobres de Es-
pírito mencionados no Evan-
gelho), e, como ele, possamos 
repelir a injustiça e não os in-
justos,que, como nós,carecem 
de transformação. Feliz Natal 
para todos! Um venturoso 2021!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 151/2017 (PMP 32647/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 02/12/2020, 
ao contrato 107/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em 
exames de ultrassom com doppler diversos”, para 
prorrogação até 14/12/2021, e reajuste de 5,4268% 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor anual 
para R$ 272.945,83, assinando pela contratante a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio 
Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 09/12/2020, ao 
contrato 216/2018, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para fornecimento de licenças do Pacote 
de Aplicativos (software) em nuvem Gsuite, incluindo 
serviço de suporte técnico, conforme especifi cações no 
termo de referência”, para prorrogação até 21/12/2021, 
e acréscimo de 25%, correspondente a R$ 99.758,69, 
assinando pela contratante a Sra Maria Eduarda Abreu 
San Martin, e pela contratada, empresa Metafl ora 
Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial Ltda, o Sr 
Ronie Paiva Teixeira de Freitas. 

PREGÃO Nº 148/2018 (PMP 23556/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 16/10/2020, 
ao contrato 149/2018, que cuida de “aquisição de 
solução integrada e gerenciada de proteção antivírus, 
antispyware, controle de dispositivos e proteção e 
detecção de intrusos (IPS/IDS) para as estações de 
trabalho e servidores de arquivos da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, incluindo instalação, atualização 
automática do software e assinaturas, confi guração, 
treinamento e suporte técnico pelo período de 24 meses, 
conforme especifi cações deste termo de referência”, 
para prorrogação até 17/10/2022, e reajuste de 3,1979% 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 83.796,69, assinando pela contratante 
o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, 
empresa Allcomnet Tecnologia e Sistemas Eireli EPP, o 
Sr Rogério Prenholato. 

Papai Noel e sua turma estão 
fazendo um grande sucesso nos 
bairros da cidade. Crianças e suas 
famílias têm saído em frente de 
suas casas no dia e hora marca-
dos para dar seu alô, e o brilho 
nos olhos de cada um revela a 
aprovação desta iniciativa da Pre-
feitura em tempos de pandemia. 

Devido às chuvas dos últimos 
dias – e que também trouxeram 
um dia de avarias no caminhão 
que transporta a turma do Natal 
Encantado que, junto ao Papai 
Noel visita bairros da cidade – 
alguns bairros foram prejudi-
cados e não receberam a visita. 
Para consertar essa situação, a 
equipe da Secretaria de Cultura e 
Turismo conseguiu organizar as 
agendas do Papai Noel e duendes 
para realizar a visita nos bairros 
em uma data, que antes não esta-
va na programação, o dia 15 de 
dezembro, a partir das 17 horas. 

Então, no dia 15, o roteiro 
do Papai Noel será o seguinte: 
Triângulo, Vitória Vale, Jardim 
Eloyna, Campinas, Shangri-la 
e Goiabal. Prováveis Ruas: Es-
trada do Ipiranga (trecho) Rua 
dos Canários, Rua das Andori-
nhas (trecho), Rua dos Curiós, 
Rua dos Pintassilgos, Rua Joa-
quim Mariano de Paula, Rua 
José Benedito Teixeira César, 
Rua Ponciano Pereira, Estrada 
Municipal da Santa Cruz, Av 
Jardim, Av Independência, Rua 
Princesa Isabel, Av. A, Rua José 
Benedito Quirino, Estrada Mu-
nicipal do Goiabal (trecho), Av 
dos Cedros, Av das Primaveras, 

Natal Encantado: Papai Noel inclui novo roteiro 
para contemplar bairros 
prejudicados pelas chuvas
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Av Jataí. Lembramos 
que devido às vezes a 
presença de árvores 
ou fi ação, que impos-
sibilitam a passagem 
do caminhão, poderá 
ocasionar a mudança 
da rota, assim como 
fortes chuvas.

E a programação 
volta ao normal, com novos 
bairros a partir do dia 17, às 19 
horas, como estava planejado 
previamente. 

Além das visitas, Papai Noel 
está fazendo lives especiais no 

canal do Youtube da Prefeitura, 
sendo as próximas nos dias 16, 
23 e 24 de dezembro, onde terá 
comunicação direta com os pe-
quenos. Confi ra a programação 
completa no site da prefeitura.

Aconteceu na sexta-feira 
(11), na quadra do Instituto Sa-
lesianos em Pindamonhanga-
ba, a posse da nova Diretoria 
do Conselho Municipal da As-
sistência Social (CMAS) gestão 
2020/2022.

A nova diretoria empossa-
da é composta por: Presiden-
te - Diego Matheus Araújo de 
Oliveira (representante da As-
sociação dos Cooperadores Sa-
lesianos de Pindamonhangaba 
- Projeto Jataí), Vice-Presiden-
te - Sarah Brega Nunes Bastos 
(representante de trabalhado-
res do SUAS), Primeiro Secretá-
rio - Geny Rosa Dias e Segundo 
Secretário - Edna Cardoso Ba-
celar Silva (representante da 
Secretaria de Educação).

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Ana Paula Mi-
randa, participou do evento e 
frisou que o Conselho tem uma 
importante representatividade 
com integrantes da sociedade 

civil (organizações sociais do 
município) bem como do po-
der público.

“É um momento de suma 
importância pois o CMAS tem 
um papel fundamental de 
apoio na continuidade da cons-
trução da política de assistên-
cia social do município. Dese-
jamos sucesso aos eleitos para 
esse desafi o e agradecemos à 
presidente Doralice Labastie e 
aos conselheiros que estão dei-
xando a gestão pela condução 
de seus trabalhos com respon-
sabilidade e comprometimen-
to que foram importantes para 
o avanço da política de assis-
tência social de Pindamonhan-
gaba”, afi rmou Ana Paula.

O CMAS realiza reuniões 
mensalmente e a participação 
da sociedade civil, bem como 
de toda a população nestes 
encontros é muito importante 
para auxiliar na continuidade 
da construção da política de as-
sistência social do município.

Nova diretoria do CMAS toma 
posse para gestão 2020/2022

Polícia registra 
dois homicídios no Araretama

Colaborou com o texto: 
Celio Almeida

Na noite do último sábado (12), 
dois jovens foram mortos a tiros 
no bairro Araretama, em Pinda-
monhangaba.

Segundo informações da polí-
cia, o primeiro crime ocorreu por 
volta das 22 horas: o jovem esta-
va conversando com um frentista 
e com um amigo, em um posto 
de gasolina, quando um homem 
(que chegou a pé) realizou seis 
disparos, três deles nas costas; 
fugindo logo após. O rapaz não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
no local.

O outro homicídio aconteceu 

na madrugada de sábado, quan-
do um jovem foi morto a tiros en-
quanto dormia. De acordo com a 
PM, o jovem tinha 19 anos, e teve 
sua casa invadida por um homem, 
que efetuou cinco disparos, sendo 
três deles na cabeça. Sua compa-
nheira relatou que o assassino não 
levou nada da residência. Ela será 
ouvida nos próximos dias.

Os dois homicídios acontece-
ram em menos de 24 horas, no 
mesmo bairro.

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)
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cidade

“Legislativo de Pindamonhangaba: de 2021 a 2024”
Arquivo pessoal

O entrevistado de hoje é Marco Mayor, do PSDB. Ele foi eleito vereador e assume uma cadeira na 
Câmara pela primeira vez em 2021.

1 - Quem é Marco Mayor? 
Casado com Tamires Mayor, pai do Mateus e do Miguel, nas-

cido e criado em Pindamonhangaba. Sou membro da Igreja As-
sembleia de Deus - Ministério Belém, sediada na rua Cônego 
Tobias 168, presidida pelo Pastor Euclides Vaz Junior e Irmã 
Licinha.

2 - Por que você quis ser vereador?
Para continuar meu trabalho pelo bem comum, batalhando 

por políticas compromissadas com a população, sempre visan-
do amar a Deus e servir a todos.

3 - Quando se “descobriu” político?
Desde muito novo sempre procurei me envolver com políticas. Fui enviado pela igreja para 

pastorear a cidade de Santo Antônio do Pinhal. Lá disputei e venci as eleições de 2016. Em 2020, 
tivemos um desafio maior, numa eleição jamais vista em Pindamonhangaba,  onde disputamos 
com outros 372 candidatos. Com certeza, uma grande batalha e com a ajuda de Deus e de mais 
1050 pessoas, conseguimos ter o êxito esperado.

4 - Quais serão suas principais áreas de atuação?
A Saúde, com certeza, será a minha bandeira! Inclusive, mesmo antes de assumir, já tenho 

notícias boas para Pindamonhangaba, pois conseguimos junto à deputada estadual Marta Costa, 
uma emenda de 100 mil reais, para custeio na área da Saúde. Como vereador fui um recordista 
de projetos de leis na área da saúde em Santo Antônio do Pinhal e em Pinda não será diferente. 
Trabalharei em todas as áreas, mas a saúde será a minha bandeira.

5 - O que o munícipe pode esperar do seu novo mandato? 
Podem contar com a minha dedicação em sempre servir. Eu vim pra servir. Nosso gabinete na 

Câmara estará totalmente à disposição de todos. Entendendo que a Câmara é um pouco distante 
para muitas pessoas, terei também um gabinete para atender a população nos dias de terça e 
quinta, das 9 às 13 horas, na rua Cônego Tobias 182, no Alto do Tabaú, bem próximo ao centro 
da cidade, com atendimento com hora marcada, evitando aglomerações e com todas as medidas 
adotadas nesse período de pandemia. Além disso, estarei presente em todos os bairros de nossa 
cidade.

6 - Para você, quais devem ser as características de uma pessoa 
pública? 

A lealdade e a integridade devem ser características de todos os políticos, mas não podemos es-
quecer-nos da humildade. A humildade que precede a honra, a humildade que nos leva a lugares 
altos. Uma pessoa humilde sabe honrar as pessoas.

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

Coloco-me a disposição de todos, deixo aqui meu celular pessoal para que sempre que pre-
cisarem me ligarem, ou me mandarem mensagem. Meu número é 12 981473056. Quero ser um 
vereador que marque a história de Pindamonhangaba, fiscalizando, buscando recursos, criando 
leis que beneficiam o povo da nossa cidade. Estamos encerrando um ano muito difícil, quando, in-
felizmente, perdemos milhares de pessoas por um vírus que assolou toda a humanidade. Mas eu 
creio em dias melhores; creio que Deus nos ajudará a vencer tudo isso; creio que 2021 será um ano 
de recuperação, um ano de conquistas.  Eu acredito no Brasil, eu acredito em Pindamonhangaba!

Cepatas é inaugurado com homenagens 
aos protetores da causa animal

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba inaugurou, na sexta-feira (11), 
a nova unidade do Cepatas– Cen-
tro de Proteção e Atendimento aos 
Animais, anti go Abrigo Municipal 
de Animais. O evento contou com 
homenagem a algumas pessoas, 
entre voluntários e profi ssionais, 
que ti veram inesti mável contribui-
ção á causa animal em Pindamo-
nhangaba. 

O cerimonial foi realizado de 
acordo com todas as regras da fase 
amarela do Plano São Paulo, como 
distanciamento, uso do álcool em 
gel e todos os convidados senta-
dos. O Cepatas recebeu a deno-
minação da saudosa Lidia Gaúcha, 
pelos serviços realizados em prol 
da causa animal. Suas fi lhas, Bruna 
e Renata, foram suas representan-
tes na ocasião e se mostraram mui-

to contentes e emocionadas com a 
homenagem. 

Entre as autoridades presentes, 
esti veram o vice-prefeito Ricar-
do Piorino, a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, a secretária de 
Obras e Planejamento, Marcela 
Franco, entre outros secretários 
e diretores, as veterinárias do Ce-
patas, dra. Fernanda Mussi e dra. 
Marcela Christoff , além dos vere-
adores Gislene Cardoso e Ronal-
do Pipas e vereadores eleitos Cal, 
Regininha, Julinho Car e Marcos 
Mayor. 

Ganho para o município
O Cepatas representa um gran-

de ganho para a causa animal no 
município. O anti go abrigo foi to-
talmente reformado e readequa-
do, criando um espaço com mais 
estrutura e conforto para receber 

os animais conforme as normas 
aprovadas pela Vigilância Sanitária.

A intenção da Prefeitura é me-
lhorar o acolhimento e a maneira 
como os animais abandonados 
são tratados, tornando o Cepatas 
num centro de serviços com todo 
o atendimento necessário aos ani-
mais, para que possam ser coloca-
dos para adoção, além de melho-
rar o trabalho de castração e de 
conscienti zação para evitar novos 
abandonos. Atualmente, o Cepatas 
atende apenas os animais que já 
estão lá abrigados mas, com a rea-
lização das adoções responsáveis e 
das feiras de adoção, poderá abrir 
mais espaço para receber outros 
animais. Futuramente, a intenção é 
estender o serviço para os demais 
animaizinhos no município. 

O Cepatas atenderá com recep-

ção, consultório, sala de vacinação, 
sala de cirurgia, maternidade, sala 
de procedimentos, canil para qua-
rentena, canil e gati l com solário, 
sala para banho e tosa, entre ou-
tros espaços, também abrigando 
animais de grande porte. Atual-
mente, mais de 60 cães e 15 ga-
tos estão no Abrigo Municipal, que 
conta com uma equipe de cinco 
pessoas, além dos voluntários que 
levam seu carinho e cuidado para 
os animais.

Investi mento
A obra teve um investi mento 

de aproximadamente R$ 576 mil e 
foi realizada pela empresa Marcon-
des Lima Engenharia, com recurso 
do tesouro. Diversos vereadores 
colaboraram com emendas parla-
mentares, em um valor total de R$ 
335.165,00, que auxiliaram nos 

serviços da causa animal, como 
castrações, compra de medica-
mentos e insumos, equipamentos 
e mobiliário. São eles: vereadores 
Toninho da Farmácia, Ronaldo Pi-
pas, Roderley Miott o, Rafael Goffi   
e Carlos Moura “Magrão”. 

Para o prefeito Dr. Isael Domin-
gues, o Cepatas é um sonho anti -
go, desde a época em que ele era 
vereador, e que fi nalmente está 
sendo concreti zado. “A saúde está 
avançando em todos os senti dos. 
Depois do novo Pronto-Socorro, 
Pronto Socorro Infanti l, três UPAs, 
Saúde da Mulher, Saúde Gestante 
e da nova rede de apoio psicosso-
cial, agora chegou a vez dos nossos 
animais”.

O CEPATAS fi ca na estrada mu-
nicipal do Maçaim, s/n, ao lado do 
Escoteiros Itapeva. 

Divulgação Divulgação

Protetores foram homenageados pelos serviços prestados em favor da causa animal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, 
Eletrônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças de 
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, por seu presidente André da Silva Oliveira, convoca 
todos os trabalhadores para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
respeitando todos os protocolos de saúde dos órgãos competentes com relação à pandemia do 
Coronavírus-Covid-19, no dia 18 de Dezembro de 2020, às 10:00 horas em primeira convocação 
e às 10:30 horas em segunda convocação sede do sindicato, que fica localizada à Rua Sete de 
Setembro, no 232/246, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Votação da Prestação de Contas do mandato da direção sindical do ano de 2019;
b) Votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 15 de Dezembro de 2020.

André da Silva Oliveira  - Presidente

2 colunas por 4 cm  = 8cm x R$ 7,00 o centimetro de colunas 
igual 56, 00 ____________ total 56 reais

CMDCA  - CONSELHO MUNICIPAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira 
Tutelar titular  Cristiana A. dos S. M. de Oliveira 
(11 de janeiro a 26 de janeiro 2021 e  27 de 
janeiro a 26 fevereiro 2021), vimos convocar 
para apresentação, no prazo máximo de 05 
(três) dias a contar desta data, o Conselheiro 
Tutelar Suplente:
5º Telma Aparecida Benco

O Conselheiro Suplente acima citado deverá 
comparecer à Secretaria de Assistência Social, 
com endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 
92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munido 
de documentos pessoais e comprovante de 
residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim 
de tratar da substituição da Conselheira Titular 
durante o período de licença médica.
Caso a apresentação não se oficialize no 
prazo citado, informamos que convocaremos o 
próximo Suplente.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA

45ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 16 de dezembro de 2020, quarta-feira, às 14h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 40/2017, do Vereador Felipe César - FC, que “Declara de Utilidade 
Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO MERCADO MUNICIPAL, 
FEIRANTES E AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA”.
II. Projeto de Lei n° 58/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Acrescenta o artigo 
71-A na Lei Ordinária Municipal n° 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, para dar poderes ao 
Advogado constituído, de autenticar cópias reprográficas de documentos nos casos em 
que especifica”.
III. Projeto de Lei n° 192/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, 
que “Altera a Lei Municipal n° 6.254, de 18 de setembro de 2019, que ‘Denomina de LIDIA 
CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES – LIDIA GAÚCHA o AMA – Abrigo Municipal de Animais de 
Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 122/2020, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Altera a Lei n° 5.602, 
de 19 de dezembro de 2013, que ‘Autoriza a criação de Distrito Empresarial, concede 
incentivos fiscais e outros benefícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar 
no Município e dá outras providências’”.
V. Projeto de Lei n° 134/2020, do Vereador Roderley Miotto Rodrigues, que “Denomina 
uma Travessa no Loteamento Paulino de Jesus II de PROFESSORA LUCI CAMARGO DE 
OLIVEIRA”.
VI. Projeto de Lei n° 138/2020, da Vereadora Gislene Cardoso - Gi, que “Institui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Pindamonhangaba, FESTIVAIS TURÍSTICOS 
GASTRONÔMICOS: Festival Tropeiro e Festival Junino”.
VII. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2020, do Vereador Carlos Moura - Magrão, que 
“Concede Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE”.
VIII. Projeto de Resolução n° 12/2018, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Acresce 
o artigo 141-A ao Regimento Interno dispondo sobre a obrigatoriedade da presença de 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais, em todos os eventos públicos oficiais da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2020.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC

Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA  COMUNIDADE 

NEGRA DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO 1ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA – 2020

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020 
Ficam os senhores conselheiros titulares 
e suplentes do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Pindamonhangaba - 
CMPDCN, convocados a participarem da 1ª 
Reunião Extraordinária – 2020:
Data:17/12/2020(quinta-feira)- Horário: 18h30m
Plataforma virtual: https://meet.google.com/uxf-
pdsg-nkg
Pautas:
l-Monumento à João do Pulo;
ll- Uso do prédio do CMPDCN;
lll- Calendário de atividades
Atenciosamente,

RAFAELA PAULA RIBEIRO MENDES
Presidente do CMPDCN

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020 

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba - CMPDCN, comunica a 
comunidade que no dia 12 de dezembro de 2020 
elegeu sua Comissão Executiva, a saber:
I – Presidente: Rafaela Paula Ribeiro Mendes
II – Vice-presidente: Thuany Faria Corrêa
III – Secretária executiva: Ariane Alexandria 
Oliveira de Lima
IV – Segunda secretária: Juliana Vasques de 
Andrade
Atenciosamente,

RAFAELA PAULA RIBEIRO MENDES
Presidente do CMPDCN

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL – REURB-S

ISAEL DOMINGUES, prefeito municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da legislação 
federal (Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
regulamentada pelo Decreto nº  9.310, de 
15 de março de 2018), FAZ SABER que o 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA concluiu 
e aprovou procedimento de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL 
– REURB-S, instaurado no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 860/2020  para a 

regularização do parcelamento do solo e titulação 
de imóveis inseridos no núcleo urbano informal 
consolidado VILA SÃO BENEDITO, situado no 
perímetro urbano do Distrito de Moreira Cesar 
e ocupado predominantemente por famílias de 
baixa renda para fim de moradia. Os trabalhos 
técnicos e jurídicos da REURB foram realizados 
por meio de contrato de prestação de serviços 
técnicos especializados com a Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José 
Gomes da Silva” – ITESP, fundação pública 
vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do 
Governo do Estado de São Paulo, no âmbito do 
Programa Estadual de Regularização Fundiária 
– Programa Minha Terra (Decreto nº 55.606, de 
23 de março de 2010).
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020

DR. ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.384, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
transferir recursos financeiros para o exercício 
de 2021, às Organizações da Sociedade Civil 
Assistenciais, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado 
a prorrogar o prazo para repasse de recurso 
financeiro previsto na Lei Municipal nº 6.324, de 

07 de abril  de 2020,  a título de subvenção social, 
à Organização da Sociedade Civil Assistencial, 
projeto aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
e repassar o saldo previsto para o projeto para o 
exercício de 2021, conforme Anexo I desta Lei.
Art. 2º  Fica o Executivo Municipal autorizado 
a prorrogar o prazo para repasses de recursos 
financeiros previstos na Lei Municipal nº 6.344, 

de 30 de junho de 2020,  a título de subvenção 
social e auxílio, às Organização da Sociedade 
Civil Assistencial, para os projetos aprovados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, e repassar 
o saldo previsto para o projeto para o exercício 
de 2021, conforme Anexo II desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei  
correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, estando o Poder Executivo 
autorizado a promover, mediante Decreto, a 
abertura de crédito adicional suplementar, se 
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretaria de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 04 de dezembro de 

2020.
Anderson Plinio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/ Projeto de Lei 133/2020
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ANEXO I – Lei nº 6.384, de 04 de dezembro de 2020 
                                                

PARCERIA FIRMADA EM 2020 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2021 - RECURSO FUMCAD  
(LEI Nº 6.324, DE 07 DE ABRIL DE 2020) 

 

 
 
 

TERMOS 

 
 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL 

 
 
 

CNPJ 

 
 
 

PROJETO 

 
 
 

AUXILIO/CUSTEIO 

 
 

Nº 
RESOLUÇÕES 

 
 
 

FICHA 

 
 
 
EMPENHO 

 
 

VALOR TOTAL 
DA PARCERIA 

 
VALOR TOTAL 
DAS PARCELAS 
PARA O ANO 

DE 2020 

 
VALOR TOTAL 
DAS PARCELAS 

PARA O ANO DE 
2021 

 
 
MESES A SEREM 

EXECUTADOS 
EM 2021 

 
TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O 
ANO DE 

2021 

 
 

TC 05/20 

 
 

LICEU CORAÇÃO DE JESUS 

 
 

60.463.072/0013-30 

 
 

ESCUTA ESPECIALIZADA 

 
 

CUSTEIO 
Resolução 
90/2019 
CMDCA 

 
 

1075 

 
 

5882 

 
 

R$ 100.000,00 

 
 

R$ 49.999,98 

 
 

R$ 50.000,02 

 
 
JANEIRO/JUNHO 

 
 

6 
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ANEXO II – Lei nº 6.384, de 04 de dezembro de 2020 
                                           

PARCERIA FIRMADA EM 2020 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2021 - RECURSO FUMCAD  
(LEI Nº 6.344, DE 20 DE JUNHO DE 2020) 

 
 
 
 

TERMOS 

 

 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 
 
 

CNPJ 

 
 
 

PROJETO 

 
 
 

AUXILIO/CUSTEIO 

 
 
 

Nº RESOLUÇÕES 

 
 
 

FICHA 

 
 
 

EMPENHO 

 

 
VALOR TOTAL 
DA PARCERIA 

 
VALOR TOTAL 
DAS PARCELAS 

PARA O ANO DE 
2020 

 
VALOR TOTAL 
DAS PARCELAS 

PARA O ANO DE 
2021 

 
 

MESES A SEREM 
EXECUTADOS EM 

2021 

 
TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2021 

 
TF 08/20 - 

Adit. 
01/2020 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA 

 
 

05.381.354/0001-47 

 
PROJETO RESGATANDO VIDAS - 

OFICINAS PARA VIDAS 

 
 

AUXILIO 

 
Resoluções 91, 92 
e 94/2020 CMDCA 

 
 

635 

 
 

7771 

 
 

R$ 106.104,00 

 
 

R$ 88.878,75 

 
 

R$ 17.225,25 

 
 

JANEIRO/JULHO 

 
 

7 

 
TF 09/20 - 

Adit. 
01/2020 

 
ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 

COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 

 
 

05.381.354/0001-47 

 
PROJETO RESGATANDO VIDAS - 

OFICINAS PARA VIDAS 

 
 

CUSTEIO 

 
Resoluções 91, 92 
e 94/2020 CMDCA 

 
 

637 

 
 

7772 

 
 

R$ 162.496,00 

 
 

R$ 67.706,85 

 
 

R$ 94.789,15 

 
 

JANEIRO/JULHO 

 
 

7 

 
TF 11/20 - 

Adit. 
01/2020 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA 

 
 

05.381.354/0001-47 
PROJETO CAMERATA JOVEM - 

TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR MEIO 
DA MÚSICA 

 
 

CUSTEIO 

 
Resoluções 91, 92 
e 94/2020 CMDCA 

 
 

637 

 
 

7774 

 
 

R$ 111.400,00 

 
 

R$ 48.696,38 

 
 

R$ 62.703,62 

 
 

JANEIRO/JULHO 

 
 

7 

TF 12/20 - 
Adit. 

01/2020 

INSTITUTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, A 

ARTES E APRENDIZAGEM - IA3 

 
10.430.790/0001-07 

 
PROJETO EDUCAÇÃO PARA O 

TRABALHO 

 
CUSTEIO 

 
Resolução 

94/2020 CMDCA 

 
637 

 
7775 

 
R$ 162.732,50 

 
R$ 80.081,61 

 
R$ 82.650,89 

 
JANEIRO/JUNHO 

 
6 

TF 14/20 - 
Adit. 

01/2020 

 
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 

 
09.367.172/0001-72 

 
PROJETO CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO 

 
CUSTEIO 

Resolução 
94/2020 CMDCA 

 
637 

 
7816 

 
R$ 50.000,00 

 
R$ 20.833,25 

 
R$ 29.166,75 

 
JANEIRO/JULHO 

 
7 

 
 
TF 15/20 - 

Adit. 
01/2020 

 
ASSOCIAÇÃO 

PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE - APAMEX 

 
 

09.232.628/0001-97 

 
"AMOR EXIGENTINHO" - PREVENÇÃO 

AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
 

CUSTEIO 

 

Resolução 
94/2020 CMDCA 

 
 

637 

 
 

7777 

 
 

R$ 65.000,00 

 
 

R$ 28.580,00 

 
 

R$ 36.420,00 

 
 

JANEIRO/JULHO 

 
 

7 

TF 16/20 - 
Adit. 

01/2020 

ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

PROJETO CRESCER 

 
07.076.249/0001-90 

 
PROJETO "TRANSFORMANDO VIDAS" 

 
CUSTEIO 

Resolução 
94/2020 CMDCA 

 
637 

 
7778 

 
R$ 103.000,00 

 
R$ 47.848,20 

 
R$ 55.151,80 

 
JANEIRO/JUNHO 

 
6 

TF 17/20 - 
Adit. 

01/2020 

 
LICEU CORAÇÃO DE JESUS 

 
60.463.072/0013-30 

 
CURSINHO PARA VESTIBULAR 

 
CUSTEIO 

Resolução 
94/2020 CMDCA 

 
637 

 
7782 

 
R$ 28.000,00 

 
R$ 14.000,00 

 
R$ 14.000,00 

 
JANEIRO/MAIO 

 
5 

TF 18/2020 
Adit. 

01/2020 

ASSOCIAÇÃO PRÓ COALIZÕES 
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO 

BRASIL 

 
 

16.732.884/0001-09 

 
 

PROJETO EM BUSCA DO MELHOR 

 
 

CUSTEIO 

 
Resolução 

94/2020 CMDCA 

 
 

637 

 
 

7817 

 
 

R$ 50.000,00 

 
 

R$ 25.600,00 

 
 

R$ 24.400,00 

 
 

JANEIRO/ABRIL 

 
 

4 

ANEXO I – Lei nº 6.384, de 04 de dezembro de 2020
                                               

PARCERIA FIRMADA EM 2020 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2021 - RECURSO FUMCAD 
(LEI Nº 6.324, DE 07 DE ABRIL DE 2020)

ANEXO II – Lei nº 6.384, de 04 de dezembro de 2020
                                          

PARCERIA FIRMADA EM 2020 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2021 - RECURSO FUMCAD 
(LEI Nº 6.344, DE 20 DE JUNHO DE 2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.385, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 6.344, de 30 de junho de 2020, 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
transferir recursos financeiros, para o exercício 
de 2020, às Organizações da Sociedade 
Civil Assistenciais que especifica, a título 
de subvenção social e auxílio, e dá outras 
providências. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I e II 

constantes do art. 1º da Lei nº 6.344, de 30 
de junho de 2020, conforme deliberação do 
Conselho da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA -  Resolução nº 
96, de 07 de julho de 2020, os quais passam a 
vigorar como os anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues            
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 10 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO I –  LEI Nº  6.385, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

AUXILIO 
 

 

OSC CNPJ PROJETO VALOR FICHA FONTE 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA – APAE 

 
54.126.818/0001-84 

 
PROJETO PÁTIO ACESSO 

 
R$ 41.200,00 

 
635 

 
FUMCAD 

 

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA 

 

54.122.098/0001-89 
OBRA 1: Construção de copa quente, refeitório e cobertura do acesso 
da unidade I;             
OBRA 2:  Adaptação de cozinha e refeitório da unidade II 

 

R$ 65.684,32 

 

635 

 

FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 

 
05.381.354/0001-47 

 
RESGATANDO VIDAS “OFICINA PARA VIDAS” 

 
R$ 106.104,00 

 
635 

 
FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 

 
05.381.354/0001-47 

PROJETO CAMERATA JOVEM “TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR MEIO 
DA MÚSICA” 

 
R$ 15.000,00 

 
635 

 
FUMCAD 

 
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 

 
09.367.172/0001-72 

 
CRIANÇA, CÂMERA & AÇÃO 

 
R$ 7.000,00 

 
635 

 
FUMCAD 

 TOTAL R$ 241.288,32  
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ANEXO I –  LEI Nº  6.385, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

CUSTEIO 

 

OSC CNPJ PROJETO VALOR FICHA FONTE 

INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO, A 
ARTES E APRENDIZAGEM - IA3 

 
10.430.790/0001-07 

 
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

 
R$ 162.732,50 

 
637 

 
FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 05.381.354/0001-47 

RESGATANDO VIDAS - "OFICINA PARA 
VIDAS" R$ 162.496,00 637 FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 05.381.354/0001-47 PROJETO CAMERATA JOVEM R$ 111.400,00 637 FUMCAD 

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO R$ 50.000,00 637 FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-COALIZÕES COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS 
DO BRASIL 16.732.884/0001-09 PROJETO "EM BUSCA DO MELHOR" R$ 50.000,00 637 FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO PINDAMONHANGABENSE DE AMOR EXIGENTE – 
APAMEX 

 
09.232.628/0001-97 

"AMOR EXIGENTINHO" - PREVENÇÃO AO 
USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
R$ 65.000,00 

 
637 

 
FUMCAD 

ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
PROJETO CRESCER 07.076.249/0001-20 PROJETO "TRANSFORMANDO VIDAS" R$ 103.000,00 637 FUMCAD 

LICEU CORAÇÃO DE JESUS 60.463.072/0013-30 CURSINHO PARA VESTIBULAR R$ 28.000,00 637 FUMCAD 

 TOTAL  R$  732.628,50 
 

 

 

ANEXO I –  LEI Nº  6.385, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
CUSTEIO

 FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA– FAEP
Aos sétimo dias do mês de dezembro   dois mil e vinte o Conselho Diretor do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba– FAEP, a partir das quinze e trinta minutos na sala de reuniões, 
no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, 493 
- Parque São Domingos CEP: 12.410.310, reuniram - se os seguintes Membros :  Antonio Carlos  
Macedo Giudice (Presidente do FAEP), Bruna Muassab Fernandes (Vice Presidente do FAEP), 
Dante Miranda Guerrero (Representante das Ligas Municipais, Clubes, Associações e Academias), 
Tomaz Piorino Vieira Carvalho (Representante dos Professores de Educação Física da Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer),  Rogério Ramos (Representante das Sociedades de Amigos e 
Bairros), Ubirajara Jaccino Junior (Representante dos Professores de Educação Física da Rede 
Estadual e Municipal de Ensino) e Israel Abraão dos Santos Dias(Representante da Secretaria 
Municipal da Fazenda e Orçamento) no uso de suas atribuições, conforme Artigo 3º parágrafo 
II da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 
de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº6.082/2017 conforme artigo 7º e 8º e o que dispõe o 
Regimento Interno do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunicam que os projetos esportivos na área 
de rendimentos que pleiteiem a obtenção de recursos financeiro para temporada 2021, Foram 
aprovados, conforme   edital de Chamamento de Projetos Esportivos, publicados no Jornal Tribuna 
do Norte nas edições:  (dias 29/10 e 6 de novembro de 2020), edição: 9489 (dia29 de outubro de 
2020) e edição: 9490 (dia 6 de novembro de 2020), Como segue abaixo o quadro das modalidades 
contemplado: 

NUMEROS MODALIDADES ENTIDADES
1 ATLETISMO FEMININO SEMELP
2 ATLETISMO MASCULINO SEMELP
3 BADMINTON SEMELP
4 BASQUETE FEMININO SEMELP
5 BASQUETE MASCULINO SEMELP
6 CAPOEIRA SEMELP
7 CICLISMO FEMININO CLUBE TEAM VALE 
8 CICLISMO MASCULINO CLUBE TEAM VALE
9 DAMAS SEMELP
10 FUTEBOL BASE ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERROVIARIA
11 FUTEBOL FEMININO SEMELP
12 FUTEBOL MASCULINO SEMELP
13 FUTSAL FEMININO SEMELP
14 FUTSAL MASCULINO SEMELP
15 GINASTICA ARTISTICA SEMELP
16 GINASTICA RITMICA SEMELP
17 HANDEBOL FEMININO SEMELP
18 HANDEBOL MASCULINO SEMELP
19 MALHA SEMELP
20 NATAÇÃO FEMININA SEMELP
21 NATAÇÃO MASCULINA SEMELP
22 KARATE SEMELP
23 PCD ATLETISMO/ NATAÇÃO SEMELP
24 PROJETO GREMIO UNIÃO PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO
25 TAEKWONDO SEMELP
26 TENIS DE MESA SEMELP
27 RUGBY RUGBY PINDA CLUBE 
27 VOLEIBOL  BASE SEMELP
28 VOLEIBOL FEMININO SEMELP
29 VOLEIBOL MASCULINO SEMELP
30 VOLEI DE PRAIA SEMELP
31 XADREZ FEMININO SEMELP
32 XADREZ MASCULINO SEMELP

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
 Presidente do FAEP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 121/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. (a) JOSÉ BALBINO DOS SANTOS 
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE JOSÉ DE ARAÚJO Nº 101., Bairro SANTANA, 
inscrito nesse município sob a sigla NE111502010000, 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

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ÓTICA CONQUISTA LTDA, representada 
por HERBERT SANTOS SILVA DE CARVALHO, em virtude do mesmo não ter sido 
encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – 
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância 
em mora, correspondente à quantia de R$ 100.664,54 em 14/12/2020, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas a escritura pública de venda 
e compra, mútuo com alienação fiduciária firmada em 08 de agosto de 2013, registrada 
sob o nº 07 nas matrículas nº 15.627 e 15.628, tendo por objeto os imóveis situados na 
AVENIDA ESTRADA MUNICIPAL S/Nº, LOTES 50 E 51, QUADRA 23, DO LOTEAMENTO 
SHANGRI-LÁ, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 30 
dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -
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coti diano

Ao menos oito bairros de 
Pindamonhangaba foram casti-
gados com as fortes chuvas que 
caíram na tarde de sexta-feira 
(11). As chuvas atingiram índi-
ces elevados e  em apenas uma 
hora, a Defesa Civil registou 
68mm de índice pluviométrico. 
Segundo a Defesa Civil estadu-
al, para a região de São José dos 
Campos estava previsto para  
aquela tarde cerca de 20 mm 
por hora.

Os bairros mais atingidos 
na tarde de hoje foram: Ci-
dade Jardim, Jardim Prin-
cesa, Araretama, Alto Car-
doso, Parque das Nações, 
Socorro, Santana e Maria 
Áurea. Neste momento, a 
Defesa Civil do município 
foi a campo realizar visto-
rias e acompanhar os danos 
às famílias atingidas.

O caso mais crítico foi no 
bairro do Alto Cardoso, onde o 

córrego Primeira Água trans-
bordou atingindo diversas ca-
sas e causando queda de muro 
em algumas residências.

O Anel Viário (altura no con-
domínio Colonial Village) tam-
bém apresentou alagamento e 
teve o trânsito paralisado. Di-
versos pontos que nunca apre-
sentaram inundações ou regis-
tro de alagamento registraram 
retorno de água pluvial para 
residências.

A secretaria de Obras e Pla-
nejamento através do setor ru-
ral, fez atendimento de urgên-
cia na remoção de barreiras 
neste domingo (13).

Após forte chuva que atin-
giu a Estrada Municipal Capi-
tão Avelino Alves Pereira, nesta 
madrugada, o local apresentou 
ocorrência de queda de barrei-
ra, sendo comunicado logo pela 
manhã por moradores locais.

Segundo o diretor de Agricul-
tura Thiago Gonçalves, a prefei-
tura de Pindamonhangaba já 
está fazendo o monitoramento 
das estradas e dos pontos mais 
suscetíveis a esse tipo de evento 
e atendeu a ocorrência de for-
ma imediata, já que a estrada é 

uma importante rota de escoa-
mento da produção leiteira.

“Assim que recebi a notícia 
de que a estrada estava obstru-
ída, de imediato deslocamos 
nossa equipe para dar apoio e 
fazer a remoção da barreira, já 
que a estrada é rota diária da 
coleta de leite, e os produtores 
não podem ter prejuízos por 
conta de estrada sem acesso”, 
afi rmou Thiago.

Segundo ele, o setor rural 
está de prontidão para fazer 
atendimentos de urgência e 
emergência atraves do registro 
de ocorrência nos canais  ofi -
ciais de comunicação da pre-
feitura e também com a Defesa 
Civil.

Setor Rural está em estado de alerta 
para atendimento de fi m de ano

Prefeitura atua em 
remoção de barreira na 
Estrada do Pinga

O Setor Rural da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sob a 
responsabilidade da Secreta-
ria de Obras e Planejamento, 
está em estado de alerta para 
atendimento às estradas muni-
cipais em virtude dos períodos 
de chuva intensa neste fi m de 
ano.

Todos os servidores e ma-
quinários estão sendo dire-
cionados para a realização de 
serviços em atenção às chuvas 
que têm causado problemas 

pontuais na área rural. Na úl-
tima semana, a estrada muni-
cipal Wilson Monteiro, locali-
zada no bairro da Buraqueira, 
recebeu intervenção após chu-
vas.

Segundo o diretor de Agri-
cultura, Thiago Gonçalves, 
sua equipe tem se preocupa-
do com as condições climá-
ticas e está focada no esta-
do de alerta para possíveis 
eventualidades do período 
chuvoso.

“As chuvas podem oca-
sionar queda de barreiras, 
enchentes, alagamentos, 
atoleiros e rompimento de 
tubulações que acabam dei-
xando pessoas sem acesso”, 
afi rmou Thiago. Os acessos 
rurais são muito importantes, 
pois além de servir para esco-
amento de produção agrícola, 
movimenta o turismo rural e 
também servem como estra-
da de ligação a outros muni-
cípios.

Fortes chuvas castigam bairros da cidade

“Bica da Galega” ganha novo mosaico 
e será entregue nesta quinta-feira

Acontece nesta quinta-feira, 
dia 17, a partir das 10h, a inau-
guração do novo mosaico artís-
tico da “Bica da Galega”, conhe-
cida no passado como Chafariz 
da Galega.

O novo mosaico artístico re-
trata a história e a fi nalidade 
para a qual a “Bica da Galega” 
era utilizada, revitalizando as-
sim um importante atrativo 
turístico da cidade. A ação de 
revitalizar o espaço, localizado 
logo na entrada do bairro Cam-
po Belo, é uma ação do Departa-
mento de Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O trabalho foi realizado pela 
artista Cláudia Blanco e a ação 
teve participação da vereado-
ra Gislene Cardoso. Conhecido 
também como Chafariz da Ga-
lega, o local era conhecido pela 
pequena nascente de água potá-
vel situada no tradicional bair-
ro Vila Nair, próximo ao leito 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão.

No passado, o local contava 
com um reservatório sempre 
cheio de água, escoando por 
uma bica, utilizado por lavadei-
ras e para parada de tropeiros 
que vinham para a região.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 20206

história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Em 1919, um ano depois 
de sua instalação em Pin-
damonhangaba, ocorreu 

a possibilidade do 4º Corpo de 
Trem ser transferido para  Piras-
sununga, município paulista que 
oferecia aquartelamento com 
melhores condições pra abrigar 
o efetivo. Favoráveis à sua per-
manência em Pindamonhanga-
ba, o prefeito Dr. Claro César e o 
Diretório do Partido Republica-
no através de seus membros in-
tegrantes da Câmara Municipal 
se movimentaram junto ao gene-
ral Ministro da Guerra.

Foram diversos os telegramas 
expedidos às unidades da repú-
blica pedindo que fosse sustada 
a retirada do 4º Corpo de Trem 
que aqui se achava aquartelado 
no palacete do Barão de Lessa 
(Palacete Visconde da Palmeira).

À campanha para a perma-
nência esteve o comércio local 
e também   a Escola de Farmá-
cia e Odontologia. Alunos dessa 
escola superior que haviam se 
alistado como voluntários do 4º 
CT alegaram que seriam prejudi-
cados caso o quartel fosse trans-
ferido pra outra cidade.

Depois de uma intensa troca de 
telegramas e pedidos às autorida-
des governamentais, a Tribuna, 
edição do dia 20 de fevereiro de 
1919 trazia a boa notícia:

“Temos o prazer de tornar co-
nhecida ao público a notícia que  
definitivamente ficou firmada a 
permanência do 4º CT nesta ci-
dade.

Não foram pequenos, é ver-
dade, os obstáculos que tiveram 
de ser removidos à consecução 
desta permanência, mas também 
é certo  que graças aos esforços 
dos nossos dirigentes alcança-
mos este desiderato, porque , in-
contestavelmente a estadia dessa 
briosa unidade do nosso Exército, 
composta, aliás, de luzidia oficia-
lidade e sob o comando de um in-
teligente e esforçado militar, é um 
elemento de progresso para esta 
localidade”.

Apoio do jornal aos militares

A população daquele final dos 
anos vintes do século XX não foi, 
entretanto, inteiramente favorá-
vel à instalação de uma unidade 
de Exército nesta cidade. Tanto 
é que vamos encontrar na edi-
ção de 3 de março de 1919, ar-
tigo do jornal Tribuna do Norte 
em apoio ao efetivo militar aqui 
aquartelado. Talvez uma men-
ção de credibilidade ao compor-
tamento respeitoso por parte  
dos componentes do 4º CT pe-
rante à sociedade pindamonhan-
gabense. “Não podemos deixar 
de fazer algumas considerações 
nestas linhas que aqui traçamos, 
sobre os distintos inferiores e 
praças de que se compõe o quarto 

O 4º Corpo de Trem – a primeira unidade do 
Exército a se aquartelar  em Pindamonhangaba

(conclusão)

Nota de 
falecimento

Pesarosos informamos que 
o jornalista Ulysses Athayde 
(mesmo nome do pai), neto do 
historiador, escritor e também 
jornalista, José Athayde Marcon-
des, morreu no último dia 7 de 
dezembro, aos 46 anos. Ulysses, 
que estava internado desde 15 
de novembro, com Covid-19, era 
jornalista da Semcom -Secretaria 
Municipal  de Comunicação  da 
prefeitura de Manaus (AM) des-
de 2006 . Deixa a esposa Carol 
Marcondes e a filha Amália, 18 
anos.

(Voltaremos ao assunto na 
próxima página de história.)

Ulysses Athayde

Acervo pessoal e Divulgação / Semcom

Arquivo TN

Militares do 4º, depois 2º Corpo de Trem de Pindamonhangaba

Arquivo Pessoal

corpo de trem, aquartelado nesta 
cidade. Houve a princípio uma 
certa prevenção por parte de pes-
soas que nada conhecem da vida 
militar, contra a vinda a esta ci-
dade desse corpo. Essa prevenção 
nascia naturalmente de comentá-
rios, muito deles excessivamente 
exagerados, que pessoas que não 
compreendem que as corporações 
militares têm os respectivos che-
fes ou comandantes que sabem 
manter a disciplina. Além disso, 
o nosso Exército que está sendo 
reorganizado compõe-se hoje de 
moços mais ou menos educados 
e distintos e conseguintemente 
incapazes de praticarem atos de 
desrespeito à sociedade.

Pela observação que temos 
feito e pelas informações que re-
cebemos do distinto oficial desse 
corpo vemos que os distintos ra-
pazes que o compõem são todos 
moços de certa educação e dentre 
eles destacam-se literatos, poe-
tas, oradores e musicistas. Faze-
mos estas considerações para que 
desapareça qualquer prevenção 
contra esses rapazes, que são as 
sentinelas da república e ardoro-
sos defensores da pátria.” 

Adaptado, prédio 
do mercado vira quartel 

Ciente de que o 4º CT se encon-
trava mal alojado no palacete, 
exigia-se providências por parte 
da administração municipal. Foi 
quando naquele ano de 1919, o 
prédio do mercado municipal, 

instalado no na época Largo dos 
Homens (denominação dada 
em alusão a família Homem de 
Mello), atual praça Padre João de 
Faria Fialho, foi adquirido pelo 
Governo Federal. 

Adaptado, segundo as conve-
niências militares, o local pas-
saria a aquartelar  a primeira 
unidade do Exército Brasileiro 
em Pindamonhangaba. E como 
quartel ficou, surgindo com o 
tempo a identificação criada pelo 
povo de “Largo do Quartel”. Pos-
teriormente, abrigou outras uni-

dades do Exército e hoje aquar-
tela o 2º Batalhão de Engenharia 
e  Combate, o glorioso Batalhão 
Borba Gato.

De 4º para 2º Corpo de Trem

Em Athaide Marcondes (“Pin-
damonhangaba Através de Dois 
e Meio Séculos”- 1922) encontra-
mos que “ ...o 4º Corpo de Trem, 
por motivo das reformas havidas 
em 1919, passou a denominar-se 
2º Corpo de Trem”. 

Em Athayde não encontra-
mos a data que foi finalmente 
transferido daqui ou foi extinto 
O autor, entretanto, diz ainda 
o seguinte sobre esse Corpo de 
Trem:

“A oficialidade de corpo come-
mora todas as datas nacionais 
com importantes festas, dentre as 
quais destacam-se as de 14 de ju-
lho de 1921, que foi honrada com 
a presença do general Ildefonso 
Pires M. Castro, inspetor da 2ª 
Região Militar, autoridades civis, 
municipais  e grande número de 
pessoas gradas. As festas corre-
ram animadíssimas, sendo ofere-
cidos doces, chocolate aos convi-
dados, que cessaram de aplaudir 
os oficiais e praças que delas to-
maram parte”

De onde podemos concluir que 
em 1921 a unidade ainda era notí-
cia na cidade. Estamos pesquisan-
do nos arquivos TN dos anos se-
guintes a 1919 e novidades sobre 
esse assunto publicaremos. 

Em 1919, quartel do Corpo de Trem passou a ocupar prédio construído para o mercado municipal. Dependências reformadas para esta 
finalidade, hoje abrigam o 2º Batalhão de Engenharia e Combate

Palacete do Museu Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
foi também o quartel do 4º 

Corpo de Trem

Arquivo TN
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