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Isael e Piorino são empossados na Câmara e
participam de ato de transmissão no Paço Municipal
Foram realizados, no dia 1º de janeiro, os atos oﬁciais de posse das autoridades eleitas em novembro
pelo processo eleitoral democrático. Os reeleitos ao
Executivo Municipal, prefeito Isael Domingues e vice
-prefeito Ricardo Piorino foram empossados na Câma-

ra de Vereadores às 10h e, às 12h, realizaram a ato de
transmissão do cargo de Prefeito Municipal.
Em virtude das restrições impostas pela pandemia,
os atos foram restritos e não contaram com a participação popular, sendo transmitidos pelas redes sociais de

ambos os poderes públicos. Isael estava acompanhado
da esposa, Cláudia Maria Vieira Domingues; e Piorino,
da sra. Patrícia Amadei, bem como de outros familiares
e alguns assessores.
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Realizada na sede da Câmara Municipal, a solenidade de posse do prefeito e vice-prefeito foi transmitida pelas respectivas redes sociais do Executivo e do Legislativo
PÁG.
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“Operação Pinda Mais Segura” tem prisão de suspeitos
e apreensão de arma e drogas em diversos bairros
Divulgação

Uma grande integração de
policiamento vem sendo realizada em Pindamonhangaba com
foco no combate e prevenção
aos crimes praticados contra a
vida.
Com a união da Polícia
Militar com a Guarda Civil
Metropolitana da Prefeitura de
Pindamonhangaba, a primeira
operação do ano, denominada
“Pinda Segura”, reuniu na tarde
da última quarta-feira (6) a
participação da Polícia Militar,
Polícia Militar Rodoviária, Polícia
Civil, Guarda Civil Metropolitana, Departamento de Trânsito e
Departamento de Fiscalização
e Posturas da Prefeitura, dente
outros órgãos. Além de militares
da cidade, a operação recebeu
o reforço de equipes de outras
localidades, como o BAEP e a
Força Tática.
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Ações em conjunto
combatem
mendicância e a
exploração infantil
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

31º
UV14

Fonte: CPTEC/INPE

“Janeiro Cultural”
é atração com
artistas de Pinda
no Youtube da
Prefeitura
PÁG.

Pindamonhangaba
ajuda desabrigados
de Ubatuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba, no domingo (3),
prestou auxílio às famílias
desabrigadas pelo temporal
que caiu em Ubatuba no último dia 1º.
A ação foi organizada pelo
Fundo Social de Solidariedade, comandado pela primeiradama e presidente do Fundo
Social, Cláudia Vieira Domin-

CDHU convoca
120 suplentes para
os apartamentos
de Moreira César

gues; e contou com apoio da
Guarda Civil Metropolitana,
que através dos GCMs Henrique, Cícero e Waldão, levou a
doação até o litoral.
Foram entregues itens de primeira
necessidade, de alimentos a
frascos de álcool em gel
PÁG.
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Editorial
Seguimos aprendendo
Na primeira edição do ano, seguimos
pedindo aos nossos leitores que se atentem
às recomendações sanitárias e aos decretos
muninipais e estaduais!
Para quem esperava que 2021 já
chegaria com imunização ou com o ﬁm das
contaminações pelo coronavírus, estava
enganado. As instituições sérias de saúde já
alertavam que não seria “pra já”...
É claro que a chegada de um novo ano
traz conforto e esperança aos corações.
E que bom! Mas não é justiﬁcativa para
“afrouxarmos as rédeas”.
Devemos, sim, seguir as normas. Respeitar
as orientações não somente por nós, mas por
todos os nossos semelhantes.
A maioria de nós segue acreditando que a
vacina irá minimizar a pandemia, trazendo
alívio, segurança, e a retomada da economia
e do emprego. Que assim seja!
Enquanto isso, seguimos aprendendo
a sermos melhores, mais humanos, mais
tolerantes e mais empáticos!

Shopping Pátio Pinda
realiza ‘Saldão de Natal’
Clientes poderão aproveitar produtos
com até 70% de desconto

O tradicional ‘Saldão de Natal’ chegou ao Shopping Pátio
Pinda, nessa quinta-feira (7). O
público pode aproveitar os descontos de até 70% em diversos
produtos, como roupas, calçados, eletrônicos e bolsas, entre
outros. “O ‘saldão’ é mais uma
oportunidade para os nossos
clientes. Serão quatro dias com
muita variedade e descontos
atrativos”, comenta Mayara
Moleiro, analista de Marketing
do Shopping Pátio Pinda.
Os clientes também poderão
realizar compras sem sair de
casa através do WhatsApp (12)
99172-3350. Basta enviar um
“oi” para receber a lista de lojas com o sistema de delivery e
drive-thru. Quem preferir pode
conferir as novidades pela vitriDivulgação

ne virtual do shopping: www.
patiopinda.com.br/vitrine.asp
ou pelas redes sociais.
Lojas e quiosques do centro
de compras funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h,
e aos domingos e feriados, das
13h às 20h. A Praça de Alimentação e o Cinema abrem todos
os dias, das 11h às 22h.
Relembre todas as ações de
segurança adotadas pelo Shopping Pátio Pinda:
- Obrigatoriedade de máscara por colaboradores e clientes;
- Aferição de temperatura
corporal na entrada;
- Disponibilização de álcool
em gel 70% nas cancelas, entradas e demais áreas do shopping;
- Higienização constante de
todos os locais de uso comum,
como banheiros e corrimãos;
- Sinalização com a
quantidade máxima de
pessoas por loja;
- Demarcação no piso
com o distanciamento
seguro;
- Orientações reforçadas junto aos lojistas e
colaboradores sobre os
cuidados necessários na
prevenção.
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Pindamonhangaba ajuda
desabrigados de Ubatuba
Divulgação

Num gesto de solidariedade, a Prefeitura de
Pindamonhangaba prestou no domingo (3)
auxílio às famílias desabrigadas pelo temporal
que caiu em Ubatuba no último dia 1º.
A ação foi organizada pelo Fundo Social de
Solidariedade, comandado pela primeira-dama
e presidente do Fundo Social, Cláudia Vieira
Domingues; e contou com apoio da Guarda Civil
Metropolitana, que através dos
GCMs Henrique, Cícero e Waldão,
levou a doação até o litoral.
A ação humanitária fez a entrega de frascos
de álcool em gel, rolos de papel higiênico,
detergente, creme dental, sabonete,
desinfetante, macarrão, arroz,
leite, açúcar e cobertores.
Quem desejar colaborar para futuro auxílio
poderá levar sua doação até a sede do Fundo
Social de Solidariedade, localizado na Rua Dep.
Claro César (em frente à Acip).

Polícia Civil apura dois homicídios
registrados na primeira semana de 2021
Divulgação

A Polícia Civil de Pindamonhangaba está investigando a
ocorrência de dois homicídios registrados em Pindamonhangaba
na primeira semana de 2021. O
primeiro ocorreu no bairro Castolira, no primeiro dia do ano, e
o segundo aconteceu no dia seguinte, no bairro Campo Belo.

Vítima do Castolira era
de Caraguatatuba

O primeiro caso tem como
vítima um homem de 24 anos
que morreu após ser baleado
na madrugada de sexta-feira
(1º), no bairro Castolira.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a companheira do homem contou que
foram de Caraguatatuba para
Pindamonhangaba passar o ﬁnal de ano na casa de um amigo.
Ela relatou que seu companheiro estava se despedindo de
alguns amigos na frente de uma
residência, onde o mesmo foi atingido por disparos de arma de fogo
na calçada. O jovem chegou a ser
socorrido por populares, mas chegou morto ao Pronto Socorro.

Ocorrência do Campo
Belo foi registrada como
latrocínio

O outro caso foi registrado

pela polícia como latrocínio e
fez como vítima um homem de
62 anos. A vítima chegava de
moto em sua casa, no bairro
Campo Belo, por volta das 8h da
manhã de sábado (2). Foi abordado por três homens armados
que estavam de moto e anunciaram o assalto.
De acordo com o boletim registrado, a vítima reagiu ao assalto e entrou em luta corporal
com os criminosos. A esposa
contou aos policiais que ouviu o
pedido de ajuda e quando chegou ao portão da casa viu o marido brigando com outros dois
homens e em seguida o disparo.
O homem foi socorrido pelo
ﬁlho ao Pronto-Socorro de Pin-

Construindo
Cidadania

damonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A moto da vítima foi levada
pelos assaltantes, porém, a polícia conﬁrmou que os criminosos deixaram duas motocicletas
com placas adulteradas e que
tinham sido roubadas nos dias
30 e 31 de dezembro, em Tremembé.
Ambos os casos seguem em
investigação e coleta de depoimentos no 1º DP de Pindamonhangaba e no caso do Campo
Belo, a Polícia informou que
está trabalhando com imagens
das câmeras de segurança próximas ao local do crime, que
ﬂagraram a movimentação dos
suspeitos.

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista,
radialista e consultor. Voluntário
como palhaço hospitalar há 17
anos, fundador da ONG Canto
Cidadão, consultor associado para o
voluntariado da GIA Consultores para
América Latina e sócio da empresa de
consultoria Comunidea.

Nossa nova chance
Ano novo, vida nova, tudo
será diferente, frases que estamos acostumados a ouvir e
a falar muitas vezes na virada
do ano ou quando esta data se
aproxima. Será que realmente
fazemos tudo novo, tudo diferente no ano que se inicia?
A resposta infelizmente é
quase padrão, ano se inicia e
continuamos na mesma toada
do ano anterior sem ao menos
se lembrar que prometemos fazer de forma diferente muitas
coisas. Mas enquanto há vida,
há esperança. Que tal agora,
quero dizer daqui há pouco, a
partir do dia 01 de janeiro de
2021, fazer realmente tudo de
forma diferente, sei que tudo é
muito difícil, mas que tal fazer
muitas coisas de forma diferente? Que tal começar com nosso
olhar pela sociedade onde vivemos, sei que o governo tem
responsabilidade e dever, mas
esquece o governo, tenha um
olhar mais generoso pela sociedade onde você escolheu para
viver, sim escolheu, por mais
que os caminhos tenham trazido você até este ponto, a escolha

de ﬁcar é só
sua,
poderia estar em
qualquer lugar do mundo,
e hoje dizer isso
não é nenhum absurdo, mas você escolheu ﬁcar ai, ﬁxar residência,
criar família, ou não, trabalhar
ou não, investir ou não, ai neste
espaço onde você está. Já parou
para pensar por quê?
Eu não acredito no acaso,
se você esta ai tem um propósito e não estou me referindo
a nada divino ou sagrado, tem
um motivo para estar ai, neste
momento, por isso o convido
a ter um olhar mais generoso
com este lugar, procurando
oportunidades de interferir
positivamente, isto é fazer um
ano de forma diferenciada,
pois passamos boa parte de
nossa vida em um lugar que
não conhecemos e nos surpreendemos quando algo acontece muito perto de nós e temos a
impressão de poderia ter feito
alguma coisa para impedir que
isso acontecesse.

Quando pensamos em fazer algo diferente, esta é nossa
oportunidade de promover mudanças na sociedade e um caminho muito facilitado para isso é
o trabalho voluntário, que nos
permite interferir de forma real
e positiva na maioria das vezes
na sociedade do nosso entorno
e isto não é uma pratica comum
dos cidadãos, por isso a oportunidade de fazer diferente.
Junte-se a milhões de pessoas
em todo o mundo e faça um
2021 diferente para a sua vida
e de muitas outras pessoas,
que neste momento podem
estar pensando se irão ter um
novo ano em suas vidas. O trabalho voluntário transforma
vidas, a começar pela nossa.
Feliz 2021 diferente para todos
nós. Um grande abraço e até
já, ali em 2021.

Pindamonhangaba 4 a 8 de janeiro de 2021
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Isael e Piorino são empossados na Câmara e
participam de ato de transmissão no Paço Municipal
Foram realizados, no dia 1º
de janeiro, os atos oficiais de
posse das autoridades eleitas
em novembro pelo processo
eleitoral democrático. Os reeleitos ao Executivo Municipal,
prefeito Isael Domingues e vice
-prefeito Ricardo Piorino foram
empossados na Câmara de Vereadores às 10h e, às 12h, realizaram a ato de transmissão do
cargo de Prefeito Municipal.
Em virtude das restrições
impostas pela pandemia, os
atos foram restritos e não contaram com a participação popular, sendo transmitidos pelas redes sociais de ambos os poderes
públicos. Isael estava acompanhado da esposa, Cláudia Maria
Vieira Domingues; e Piorino, da
sra. Patrícia Amadei, bem como
de outros familiares e alguns
assessores.
Na Câmara, o ato foi presidido pelo vereador mais votado,
Herivelto Moraes “Vela” que
além de empossado, conduziu
a posse dos demais vereadores:
Carlos Eduardo Moura - Magrão
(PL), Regina Daniel Santos (PL),
Júlio César Souza (PODEMOS),
Felipe Guimarães (PODEMOS),
Rogério Ramos (PODEMOS),
Marco Aurélio Mayor (PSDB),
Jose Carlos Gomes - Cal (PRB),
Renato Guimarães (PV), Gilson
Candido (PP) e Francisco Norberto de Moraes (PP).
Em sua fala, o prefeito Isael
lembrou os momentos de embate que sua gestão enfrentou e
de uma oposição ferrenha, que
o ajudou a pautar e corrigir caminhos. “O povo sabe dividir o
joio do trigo e as urnas deram
esse recado. Enfrentamos mais
de 500 representações ofertadas ao Ministério Público,

oito ações civis públicas, seis
comissões de inquérito e uma
comissão processante. Foram
tantas adversidades. Agradeço
a Deus, pois, com tudo isso, fomos vencedores: 44.912 munícipes aprovaram nossa gestão.
Deus opera o querer e o efetuar e a oposição nos corou com
a vitória”, afirmou o prefeito
– que chamou a nova Câmara
de Vereadores a pensar no bem
comum e investir nos propósitos públicos, deixando de lado
àqueles que alimentam as intrigas e fomentam brigas políticas, que só trazem prejuízos à
comunidade.
“Mais do que ser fabricantes
de anzol, devemos ser fabricantes de felicidade e oportunidade
para nossa gente. Vereador, não
seja representante de si próprio
e cuidado com o orgulho e a pompa, estamos na investidura de um
cargo político para atender as necessidades humanas. Aproveitem
a oportunidade desta Câmara
renovada. Desejo sucesso a essa
nova legislatura”, destacou.
A posse e o discurso do vice
-prefeito Ricardo Piorino finalizaram o ato solene no Legislativo. Piorino ressaltou que nunca
na história de Pindamonhangaba, prefeito e vice-prefeito
iniciaram e terminaram em
harmonia um mandato público, e destacou o ineditismo da
reeleição dos representantes do
Executivo.
Piorino destacou duas observações na composição da nova
Câmara: a boa representatividade de Moreira César e também
de uma bancada religiosa forte.
“Dr. Isael me delegou uma nova
missão para o segundo mandato, que será estar mais presen-

Divulgação

Ato de Transmissão de Cargo: Isael foi acompanhado pela primeira-dama Cláudia Maria Vieira Domingues e
Piorino pela sra. Patrícia Amadei
te e atuante no Distrito. Quero
contar com o apoio dos vereadores desta região: Cal, Julinho,
Magrão, Regininha e Marcos
Mayor. E sobre a bancada religiosa, desejo na pessoa do Gilson Nagrin e do Marcos Mayor,
que entre outros vereadores,
possam trazer mais a presença
e a palavra de Deus”.
O vice-prefeito desejou sucesso e trabalho aos novos vereadores e afirmou que as portas da
Prefeitura estão abertas para o
diálogo e entendimento com todos. “Não acreditem na turma do
laboratório da maldade das redes
sociais que plantam intrigas. Vamos deixar de lado as vaidades e
pensar no povo de Pindamonhangaba com muito respeito”.
Ato de Transmissão de Cargo
Seguindo os ritos oficiais,
Isael e Piorino se dirigiram ao

Paço Municipal e realizaram a
cerimônia de transmissão de
cargo de prefeito, assinando os
protocolos exigidos pela lei. O
ato foi transmitido pelo Facebook da Prefeitura e as autoridades desejaram votos de um
feliz ano novo à população com
a renovação da esperança e dos
bons sentimentos.
O prefeito Isael Domingues
fez uma referência especial
às famílias que tiveram vidas
ceifadas pela covid-19 com um
minuto de silêncio em memória das vítimas da pandemia.
O prefeito ainda lembrou que
hoje Pindamonhangaba é uma
cidade planejada com ações e
metas definidas, lembrou diversos indicadores sociais e
econômicos que premiaram as
boas práticas de gestão e citou
as necessidades e prioridades

para os próximos anos.
Finalizou o seu discurso frisando a necessidade de o município iniciar um trabalho para
melhorar a representatividade
política no cenário estadual e
federal. “Quebramos inúmeros
paradigmas em quatro anos
e precisamos quebrar outro:
nossa cidade precisa ter representante próprio na Câmara
Federal e Assembleia Estadual.
Vamos trabalhar fortemente
por isso”, afirmou.
Ao final do encontro, o prefeito convocou toda sua assessoria (secretários e adjuntos)
para a primeira reunião de secretariado da próxima gestão –
que ocorreu no dia 5 de janeiro
– quando foram discutidos metas e prazos das prioridades do
mandato 2021/2024.

Isael Domingues conduz primeira reunião de secretariado
e cobra dedicação para as metas do mandato
Divulgação

Alinhamento: secretários e adjuntos têm por missão cumprir as metas e as propostas definidas para cada pasta
O prefeito Isael Domingue e
o vice-prefeito Ricardo Piorino
conduziram na terça-feira (6)
a primeira reunião de secretariado da Gestão 2021/2024. Em
sua fala, o prefeito cobrou dedicação máxima de toda a equipe
para que a gestão consiga atingir as metas e propostas definidas para cada pasta.
Cada secretaria recebeu o
Plano de Governo elaborado
para este mandato e deverá
apresentar no próximo encontro o formato e os prazos para
serem atingidos. “Iniciamos
essa nova etapa mais amadurecidos e, portanto, com mais
responsabilidade de executar os
anseisos da nossa população. Vamos cobrar produção e meta de
cada secretário e peço que lembrem sempre da nossa missão,
visão e valores”, afirmou Isael.
Durante o encontro o pre-

feito colocou de forma direta a
questão da economicidade, que
deverá ser sempre o norte de
todas as secretarias. “Orientamos sempre a buscar dinheiro
dentro do seu próprio dinheiro,
renegociando contratos e conversando com seus fornecedores. Não temos dinheiro novo,
e com o aperto fiscal de 2021
nosso orçamento e de todas as
cidades não irá crescer. Temos
que contar com nossa inteligência e criatividade para buscar
esses recursos”, destacou Isael.
Ele lembrou diversas experiências realizadas no primeiro
mandato que foram bem sucedidas e geraram receitas aos cofres
públicos como a implantação do
protocolo digital 1Doc que trouxe inovação e economia com a o
projeto “Pinda sem Papel”.
O prefeito ressaltou que a
segunda gestão irá continuar

perseguindo a visão de trabalho implantada que busca ser
referência administrativa na
região através da eficiência de
gastos, melhorias e agilidades
nos processos internos, integração entre as secretarias, transparência e participação popular e capacitação e valorização
das habilidades dos servidores
públicos municipais.
“Lembrando sempre que
todas nossas ações devem ser
pautadas na ênfase à humanização e ser executada dentro da
mais estreita legalidade. Desejo
bom trabalho a nossa equipe e
que 2021 seja um ano de prosperidade e empregos para nossa
população”, finalizou o prefeito.
As autoridades realizaram
o atendimento com entrevistas
aos veículos de imprensa presentes e registraram a foto oficial do secretariado.

CDHU convoca 120
suplentes para os
apartamentos de
Moreira César
Acontece nos dias 7, 8 e 11
de janeiro a convocação dos
suplentes pela Secretaria de
Estado da Habitação, através
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) para completar os moradores dos 236 apartamentos
para Pindamonhangaba. Cerca
de 120 suplentes estão sendo
convocados para apresentar a
documentação na sede da Secretaria Municipal de Habitação, localizada à rua Dr. Monteiro de Godoy, 445 (ao lado do
DSM, no bairro do Bosque).
Os munícipes devem comparecer com alguns minutos de
antecedência do horário marcado, tendo em vista que os funcionários da CDHU irão atender três
sorteados a cada 20 minutos.
Para o empreendimento de
Pindamonhangaba, o sorteio
contou com 11.452 inscritos
que concorreram aos 236 imóveis (167 para famílias com
renda de até cinco salários mínimos, 24 para famílias com
renda entre 5,01 e dez salários
mínimos, 12 são para idosos, 17

para pessoas deficientes, oito
para indivíduos sós e oito para
policiais e agentes penitenciários)
Os apartamentos estão localizados na rua Dr. Gonzaga, Distrito de Moreira César, com investimento de R$ 19,3 milhões.
Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço e contam com
uma área útil de 58,34 m2.
Para concorrer aos imóveis,
os inscritos devem morar ou
trabalhar no município há pelo
menos cinco anos, ter renda
familiar entre um e dez salários
mínimos, não ser proprietário
de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter
sido atendido anteriormente
por programas habitacionais.
Diversas famílias sorteadas
passaram pelo processo de habilitação e não comprovaram os
requisitos exigidos para participar do programa habitacional.
Neste caso, o contemplado é
desclassificado e o suplente
convocado, de acordo com a ordem do sorteio.
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Por unanimidade, vereador José Carlos Gomes - Cal
é eleito o novo presidente da Câmara de
Pindamonhangaba para o biênio 2021-2022
Eleição ocorreu em sessão especial logo após a posse oficial; Além do vereador Cal
e dos demais membros da Mesa Diretora também foram eleitos os novos membros
das Comissões Permanentes da Casa Legislativa para os dois próximos anos
O vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) foi
eleito neste dia 1º de janeiro,
o novo Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba. A eleição aconteceu no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira,
de forma reservada, por conta da pandemia, entretanto, o
evento foi transmitido “ao vivo”
na íntegra pelo canal do Youtube da pela TV Câmara Pindamonhangaba.
Assim como na posse oficial,
os trabalhos oficiais foram presididos pelo vereador Herivelto
dos Santos Moraes - Herivelto
Vela (PT) que obteve o maior

número de votos nas eleições
de 2020. Único candidato a se
apresentar para o cargo, o vereador José Carlos Gomes Cal (Republicanos) foi eleito
por unanimidade.
Os demais cargos da Mesa
Diretora ficaram assim constituídos:
* vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
- Norbertinho (PP) - 1º Vice-Presidente
* vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo - Prof.
Felipe Guimarães (PODEMOS)
- 2º Vice-Presidente
* vereador Herivelto dos

Santos Moraes - Herivelto
Vela (PT) - 1º Secretário
* vereador Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola
(PV) - 2º Secretário
Comissões
Legislativas
Permanentes
Além da Mesa Diretora, o plenário também elegeu os novos
integrantes das Comissões Permanentes da Casa: EDUCAÇÃO,
CULTURA, TURISMO E ESPORTE; FINANÇAS E ORÇAMENTO;
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO; LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA

Em sessão reservada na Câmara de Pindamonhangaba,
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito são empossados
oficialmente para mandato 2021-2024
Ato solene foi restrito aos eleitos em 2020 e ocorreu, de forma
reservada, no “Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira”; evento foi
transmitido pelo canal do Youtube da TV Câmara Pindamonhangaba

Contando apenas com a presença
dos eleitos em 2020, a Câmara de Pindamonhangaba realizou na sexta-feira, dia
1º de janeiro de 2021, a solenidade oficial de posse dos vereadores e da vereadora, prefeito e vice-prefeito eleitos e
diplomados em Pindamonhangaba para
o mandato de 2021 a 2024. O Ato solene
ocorreu no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira, de forma reservada,
por conta da pandemia, entretanto, o
evento foi transmitido “ao vivo” na íntegra pelo canal do Youtube da pela TV
Câmara Pindamonhangaba.
Os trabalhos oficiais foram presididos pelo vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT) que obteve
o maior número de votos nas eleições de
2020. Ele também foi o primeiro a ser
empossado oficialmente. A sessão contou, ainda, com os trabalhos de secretaria do vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Norbertinho (PP),
que também foi empossado logo em seguida. Além dos vereadores Vela e Nor-

bertinho, foram empossados oficialmente
os vereadores: Carlos Eduardo de Moura
- Magrão (PL), Regina Célia Daniel Santos
- Regininha (PL), Júlio César Carneiro de
Souza - Julinho Car (PODEMOS), Felipe
Guimarães Silva Figueiredo - Prof. Felipe
Guimarães (PODEMOS), Rogério Ramos
(PODEMOS), Marco Aurélio de Souza
Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB), José
Carlos Gomes - Cal (REPUBLICANOS), Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola (PV), Gilson
Cândido - Locutor Gilson
Nagrin (PP).
Na sequência
dos trabalhos,
o presidente da sessão,
Herivelto Vela
empossou o
Prefeito eleito, Dr. Isael
Domingues
(PL) e o Vice-
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2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)
1º Secretário

Vereador Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel
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-Prefeito, Ricardo Alberto Pereira Piorino (PL).
Após a posse oficial, cada parlamentar teve direito a fazer o primeiro
pronunciamento no plenário. Todos
agradeceram à Deus pela eleição e em
voz única prometeram “trabalhar bem
pelo comum da população, pela solução
dos principais problemas do município
e pela construção de uma cidade soberana, fraterna e sustentável”.

Fotos: Adilson Alvarenga/CVP

E REDAÇÃO; OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS, ASSUNTOS RURAIS,
ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE;
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL;
DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E
DIREITOS DA MULHER.
* Legislação, Justiça
e Redação
vereadores Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car
(PODEMOS); Regina Célia Daniel Santos - Regininha (PL);
Francisco Norberto Silva Rocha
de Moraes - Norbertinho (PP)
* Finanças e
Orçamento
vereadores Felipe Guimarães Silva Figueiredo - Prof.
Felipe Guimarães (PODEMOS);
Marco Aurélio de Souza Mayor
- Pastor Marco Mayor (PSDB);
Herivelto dos Santos Moraes Herivelto Vela (PT)
* Obras, Serviços Públicos,
Ecologia, Assuntos Rurais
e Meio Ambiente
vereadores Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car
(PODEMOS); Marco Aurélio de
Souza Mayor - Pastor Marco
Mayor (PSDB); Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes Norbertinho (PP)

* Educação, Turismo,
Cultura e Esportes
vereadores Felipe Guimarães Silva Figueiredo - Prof.
Felipe Guimarães (PODEMOS);
Gilson Cândido - Locutor Gilson
Nagrin (PP); Rogério Ramos
(PODEMOS)
* Saúde e
Assistência Social
vereadores Marco Aurélio
de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB); Regina Célia
Daniel Santos - Regininha (PL);
Rogério Ramos (PODEMOS)
* Indústria, Comércio
Exterior, Ciência,
Tecnologia, Inovação e
Empreendedorismo
vereadores Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola
(PV); Gilson Cândido - Locutor
Gilson Nagrin (PP); Herivelto
dos Santos Moraes - Herivelto
Vela (PT)
* Direitos Humanos,
Cidadania, Segurança
Pública e Direito
da Mulher
vereadora Regina Célia Daniel Santos - Regininha (PL);
vereadores Gilson Cândido Locutor Gilson Nagrin (PP) e
Rogério Ramos (PODEMOS).

Em 2020, Mesa Diretora da Câmara
de Pindamonhangaba faz economia e
devolve R$ 8.158.891,30 ao Executivo

Presidente da Casa no biênio 2019-2020, Felipe César - FC,
reafirma que a economia do Legislativo em 2020 foi ainda maior pois
orçamento da Casa teve redução de 23% entre 2019 e 2020
Os membros da Mesa Diretora da
Câmara de Pindamonhangaba, liderados pelo Presidente do biênio 20192020, vereador Felipe César – FC (PV)
promoveram em 2020, uma economia no Legislativo da ordem de R$
8.158,891,30 (oito milhões, cento
e cinquenta e oito mil, oitocentos e
noventa e um reais e trinta centavos). O montante dos recursos financeiros devolvidos pelo Legislativo é a
somatória dos recursos economizados
no orçamento de 2020 e a devolução
de 3 parcelas do duodécimo ao longo
do ano.
Em relação ao Orçamento, o vereador Felipe César - FC explicou
que, em 2020, o orçamento previsto em Lei era de R$ 18.600,000,00,
mas a Mesa Diretora só recebeu o
valor de R$ 14.280.000,00 para o
ano de 2020, com uma economia de
R$ 4.320.000,00 e redução de 23%
(vinte e três por cento) no total.
Além desse montante, a Mesa Diretora ainda promoveu a devolução de
mais de R$ 3.838.891,30 (três milhões, oitocentos e trinta e oito mil,
oitocentos e noventa e um reais e
trinta centavos) durante o ano referente a economia dos valores do Duodécimo em 2020, sendo que em 27 de
maio de 2020 foram devolvidos R$

1.000,000,00 (um milhão de reais);
em 09 de julho mais R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) e no final do
ano, nos dias 29 e 30 de dezembro
mais R$ 2.038.891,31 (dois milhões, trinta e oito mil, oitocentos
e noventa e um reais e trinta e um
centavos), totalizando o valor de R$
8.158,891,30 (oito milhões, cento
e cinquenta e oito mil, oitocentos e
noventa e um reais e trinta centavos).
Felipe César esclareceu que o valor
que retornou aos cofres do município
em 2020 é a somatória de um trabalho
conjunto que envolveu todos os vereadores, assessores e funcionários
da Câmara na busca constante
da economia, da austeridade e,
principalmente, na transparência dos atos e das atividades do
Legislativo.
Além do presidente Felipe
César, integraram a Mesa Diretora 2019-2020, os vereadores
Carlos Moura – Magrão (Vice-Presidente/PR), Osvaldo MaPresidente da Câmara de
Pindamonhangaba, biênio 2019-2020,
vereador Felipe César - FC entrega o
montante de recursos do Duodécimo
2020 ao Prefeito, Dr. Isael Domingues

cedo Negrão – Professor Osvaldo (2º
Vice-Presidente/PR), Janio Ardito Lerario (1º secretário/PSDB) e Gislene
Cardoso – Gi (2ª Secretária/DEM). “O
resultado positivo da economia de recursos públicos é fruto de uma Administração austera e transparente que
promovemos em nossa Casa Legislativa, pois nossa prioridade é a eficiência
das ações e atividades dos nossos servidores, sendo que para isso contamos
com a colaboração e participação de
todos os vereadores da Casa”, salientou o presidente da Câmara - biênio
2019-2020, vereador Felipe César –
FC.

Pindamonhangaba, 4 a 8 de janeiro de 2021
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Ações de zeladoria enfrentam calor e
chuvas intensas para manter cidade limpa
Em virtude do período chuvoso, a Prefeitura de Pindamonhangaba está intensificando
as ações de zeladoria no município. Na última semana, a
equipe da Secretaria de Meio
Ambiente executou ações de
limpeza urbana e roçagem de
mato alto em diversos pontos
da cidade, como o bairro Parque das Palmeiras, Av. Teodorio
Cavalcante (Boa Vista) e Rua Suíça (Carangola).
“Com o calor intenso, aliado
às chuvas constantes, a vegetação em nossos trevos, canteiros e rotatória está crescendo
com maior intensidade. Hoje,
em virtude da pandemia, não
temos a mão de obra dos internos da Funap, mas estamos acelerando os serviços com nosso
pessoal e as frentes de trabalho
(Pead)”, afirmou o secretário

adjunto da pasta, José Antônio
Ferreira.
No último final de semana,
através da equipe de zeladoria
da Secretaria de Esportes (Semelp), foram executados os serviços de zeladoria no entorno
do Ginásio de Esportes do João
do Pulo, CT Luís Caloi e Raquelzão, além do corte de grama e
limpeza geral, no espaço de lazer do nova Esperança (Araretama).
A Prefeitura pede a colaboração dos moradores e proprietários de imóveis para manter
limpa a frente dos mesmos. “Os
espaços públicos são muitos e
às vezes não é possível dar conta de vários bairros. Por isso
pedimos a população, que colabore mantendo limpa a calçada,
na frente das residências e terrenos”, afirmou o secretário.

Divulgação

Equipe da Secretaria do Meio Ambiente executa corte de grama e limpeza geral no Araretama
Divulgação

Trânsito revitaliza sinalização
no Santana, Morumbi e
avenida Abel Guimarães
As ações do Departamento
de Trânsito prosseguem em diversos bairros objetivando garantir boas condições e segurança
de trafegabilidade. Os bairros
Santana, Morumbi, Vitória
Park e vias públicas como 7 de
Setembro, Albuquerque Lins e
Abel Corrêa Guimarães receberam revitalização na sinalização
horizontal e vertical.

“Revitalizamos diversas faixas
de pedestre na Rua Suíça, em
frente ao Jardim Morumbi. Outra
ação importante também foi
revitalizar a sinalização de Pare
que estava apagada na rua Albuquerque Lins e em diversas ruas
do Santana. Esse trabalho ajuda
a diminuir ocorrências de acidente”, afirmou o secretario adjunto
de Segurança, José França Vidal.

Entorno dos equipamentos esportivos da cidade recebe serviço de mantuenção

Divulgação

Divulgação

Pintura de faixa para pedestres no Santana
Divulgação

Equipe da Subprefeitura de Moreira César realiza roçagem de mato Terra dos Ipês

Subprefeitura realiza limpeza em galerias de Moreira César
Já no Distrito de Moreira
César, a Subprefeitura vem realizando os serviços de limpeza e
manutenção em diversas gale-

rias de águas pluviais, como por
exemplo na entrada dos bairros
Terra dos Ipês I e Vila São José.
Ainda em Moreira César, as ações

de roçagem de mato alto aconteceram na Praça Armando Muassab (Terra dos Ipês) e na Av. Dr.
Monteiro César.
Divulgação

Serviço na região da Albuquerque Lins no Campo Alegre
Divulgação

Revitalização na sinalização do trânsito em frente ao Jd Morumbi
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Contrato com a Viva Pinda é prorrogado
para nova licitação ser ﬁnalizada neste ano
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou o aditamento do contrato nº 168/2004, ﬁrmado em gestão anterior com
a empresa Viva Pinda, prorrogando até 31/12/2021 a concessão dos serviços de transporte
público coletivo no município.
A medida foi necessária
para que a população não fosse prejudicada com a ausência
do transporte público e assim
o município consiga ﬁnalizar
o processo licitatório que irá
escolher a empresa vencedora
para realizar a exploração dos
serviços.
“Toda população sabe do
empenho que nossa gestão tem

EDITAL DE CONCLUSÃO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
075/2020 (PMP 2542/2020)
Para “contratação de empresa para locação
de diversos tipos de máquinas, equipamentos
e veículos (caminhão pipa e caminhão
munck) visando a complementação da frota
produtiva da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba, para execução de obras
e serviços de pavimentação em vias urbana,
rural e logradouros públicos, por um período de
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
21/01/2021 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
076/2020 (PMP 3328/2020) – reabertura
Para “contratação de empresa para prestação
de serviço de remoção e atendimento com
ambulância de Suporte Simples a ser utilizada
nos eventos da Secretaria de Esportes e Lazer”,
com entrega dos envelopes até dia 20/01/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
100/2020 (PMP 4814/2020)
Para “contratação de empresa na locação de
caminhão prancha tipo truck com rampa móvel”,
com entrega dos envelopes até dia 22/01/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
149/2020 (PMP 8001/2020)
Para “aquisição de medalhas e troféus para
premiação de campeonatos e eventos esportivos
organizados e apoiados pela Semelp”, com
entrega dos envelopes até dia 29/01/2021 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
153/2020 (PMP 7503/2020)
Para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de arbitragem de futsal
para atender as necessidades da Semelp”, com
entrega dos envelopes até dia 29/01/2021 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
159/2020 (PMP 4989/2020)
Para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de instalação de
aparelhos de ar condicionado pelo período de
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
29/01/2021 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
173/2020 (PMP 7511/2020)
Para “locação de fresadora de asfalto visando
a complementação da frota produtiva da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
para a execução das obras e serviços
de pavimentação em vias urbana, rural e
logradouros públicos”, com entrega dos
envelopes até dia 26/01/2021 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
178/2020 (PMP 8012/2020)
Para “aquisição de material de enfermagem”,
com entrega dos envelopes até dia 20/01/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
179/2020 (PMP 8016/2020)
Para “aquisição de material permanente
(móveis corporativos) incluindo montagem”,
com entrega dos envelopes até dia 01/02/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
181/2020 (PMP 8015/2020)
Para “aquisição de materiais de enfermagem”,
com entrega dos envelopes até dia 21/01/2021
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
193/2020 (PMP 8740/2020)
Para “aquisição de inseticidas/larvicidas
e raticidas a serem utilizados pela equipe
de controle de vetores”, com entrega dos
envelopes até dia 21/01/2021 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
195/2020 (PMP 9103/2020)
Para “aquisição de equipamentos de proteção
individual EPIs, com ﬁnalidade de atender
exclusivamente os trabalhadores da Secretaria
Municipal de Saúde”, com entrega dos
envelopes até dia 22/01/2021 às 08h e início
da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
196/2020 (PMP 7640/2020)
Para “aquisição de medicamentos de
especialidades”, com entrega dos envelopes
até dia 26/01/2021 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
197/2020 (PMP 9168/2020)
Para “aquisição de testes rápidos para
diagnóstico de Coronavírus”, com entrega dos
envelopes até dia 20/01/2021 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 198/2020 (PMP 9721/2020)
Para “contratação de empresa especializada
de serviços em exames de Impedanciometria,
Audiometria e Bera, para atender emenda
parlamentar”, com entrega dos envelopes até dia
22/01/2021 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h
ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 136/2020 (PMP 6469/2020)
A autoridade superior homologou, em 30/12/2020,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de gás de cozinha GLP para o
preparo da alimentação escolar por um período
de 12 meses”, em favor da empresa Gasball
Armazenadora e Distribuidora Ltda, os itens 01, 02,
03 e 04, no valor total de R$ 263.898,10.
PREGÃO Nº 160/2020 (PMP 7187/2020)
A autoridade superior homologou, em
29/12/2020, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de arma de fogo para uso
institucional pela guarda civil metropolitana”,
em favor da empresa Forte São Paulo
Equipamentos Policiais Ltda ME, os itens 01 e
02, no valor total de R$ 15.480,00.

em realizar uma nova licitação
e um novo plano para melhorar
o transporte público. Tentamos
em duas oportunidades e fomos
obrigados pelo Tribunal de Contas a fazer as correções. Agora
estamos retomando e ainda no
primeiro semestre, se não tivermos novos obstáculos, iremos
efetivar a licitação”, aﬁrmou o
prefeito Isael Domingues.
A última licitação para o
transporte público realizada
pelo município aconteceu em
2004 e, desde então, nenhuma
administração realizou novo
processo, mesmo o Tribunal de
Contas do Estado ter julgado
o contrato irregular em 2010.

A Gestão 2013/2016 realizou a
prorrogação do contrato em
2014 e 2015 sem realizar o processo licitatório.
Em 2017, a nova administração municipal iniciou os trabalhos de avaliação, realizou audiências públicas para ouvir as
reivindicações da população e
contratou empresa especializada na área de transporte para
desenvolver estudos para construção de novo termo de referência para a licitação. Com o
estudo ﬁnalizado em novembro
de 2018, a Prefeitura publicou o
Decreto Nº 5.659, de 24 de junho
de 2019, com ato de justiﬁcativa
de outorga para nova licitação

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).

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 169/2020 (PMP 7885/2020)
A autoridade superior, face à manifestação do
pregoeiro, declarou, em 23/12/2020, deserta
a licitação supra, que cuida de “contratação
de empresa especializada em fornecimento
e instalação de móveis planejados, incluindo
mão de obra técnica capacitada e habilitada,
e os materiais necessários para a rede de
urgência e emergência”.

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO Nº 180/2020 (PMP 7920/2020)
A autoridade superior, face à manifestação do
pregoeiro, declarou, em 21/12/2020, deserta
a licitação supra, que cuida de “aquisição
de cestas básicas para atendimento dos
pacientes da infectologia”.
PREGÃO Nº 190/2020 (PMP 8939/2020)
A autoridade superior, face à manifestação do
pregoeiro, declarou, em 29/12/2020, deserta
a licitação supra, que cuida de “aquisição de
instrumentos cirúrgicos”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 105/2020 (PMP 4736/2020)
Foi ﬁrmado o contrato 181/2020, de
04/12/2020, para “aquisição de películas retro
reﬂetivas e não reﬂetivas para confecção das
placas de trânsito (orientativas, indicativas,
turísticas e Informativas) no Município
de Pindamonhangaba”, no valor de R$
21.510,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestor do contrato
o Sr José Sodário Viana, e pela contratada,
empresa EVG Serviços e Comércio de
Sinalização Impressa ME, o Sr Eduardo Vogel
Gelsomino.
Foi ﬁrmado o contrato 182/2020, de
04/12/2020, para “aquisição de películas retro
reﬂetivas e não reﬂetivas para confecção das
placas de trânsito (orientativas, indicativas,
turísticas e Informativas) no Município
de Pindamonhangaba”, no valor de R$
14.340,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestor do contrato
o Sr José Sodário Viana, e pela contratada,
empresa Pira Sinal Comércio de Materiais
para Sinalização Ltda, a Sra Cassia Terezinha
Saluotto Monteiro.
PREGÃO Nº 158/2020 (PMP 8006/2020)
Foi ﬁrmado o contrato 200/2020, de 28/12/2020,
para “aquisição de um micro-ônibus para
o setor de Cadastro Único”, no valor de R$
359.000,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato
a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela
contratada, empresa Transrio Caminhões
Ônibus e Máquinas e Motores Ltda, o Sr Marcus
Vinicius Turner de Godoy.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 171/2020 (PMP 7913/2020)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição
de materiais de consumo odontológico para
abastecimento das unidades de saúde
bucal”, foram emitidas as autorizações de
fornecimento:
2163/2020, de 28/12/2020, no valor de R$
10.330,00, em favor de BR Vale Distribuidora
de Produtos Eireli;
2164/2020, de 28/12/2020, no valor de R$
13.896,00, em favor de Fabrício de Ramos &
Cia Ltda EPP;
2161/2020, de 28/12/2020, no valor de R$
4.602,20, em favor de NM Lemes Ribas de
Souza ME;
2162/2020, de 28/12/2020, no valor de R$
5.136,00, em favor de Valecir Comércio de
Produtos Cirúrgicos Eireli EPP.
*** REVOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 130/2020 (PMP 3751/2020)
A autoridade superior, considerando a
manifestação do Departamento de Cultura
e que cabe à Administração rever seus atos,
determinou, em 04/01/2021, a revogação da
licitação supra, que cuida de “aquisição de 528
títulos, totalizando 539 exemplares destinados
às Bibliotecas Públicas de Pindamonhangaba”,
com base no artigo 49 da lei federal 8666/93,
súmula 473 do STF e decreto municipal
5828/2020.
*** ADITAMENTO / APOSTILAMENTO ***
PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017)
Foi
ﬁrmado
o
aditamento
01/2020,
de 16/12/2020, ao contrato 113/2017,
que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de exames de
videonasolaringoscopia”, para prorrogação até
26/12/2021, e reajuste de 5,4268% conforme
variação do IPC FIPE, passando o valor para
R$ 54.584,94, assinando pela contratante
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Flávio Seraﬁne Clínica Mèdica Ltda,
a Sra Silvia Tornato Seraﬁni.
PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de
07/12/2020, ao contrato 195/2019, que cuida
de “contratação de empresa especializada
em atividades de práticas integrativas e
complementares (cursos)”, para prorrogação
até 27/12/2021, e reajuste de 5,4268%,
passando o valor total para R$ 131.502,93,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa DM Vitorio
de Araujo Treinamentos ME, a Sra Daniela
Maria Vitório de Araujo.
PREGÃO Nº 272/2019 (PMP 33666/2019)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de
23/12/2020, ao contrato 200/2019, que cuida
de “contratação de empresa para prestação
de serviço de locação de sistema para gestão
eletrônica de documentos, elaboração,
tramitação, certiﬁcação eletrônica, controle de
atendimento de demandas internas e externas,
contendo os módulos: ‘memorando eletrônico,
protocolo, parecer, intimação, oﬁcio, circulares
e pauta de reunião, despachos internos e
externos, pareceres técnicos e jurídicos e
aﬁns’ para atendimento das necessidades da
Prefeitura”, para prorrogação até 27/12/2021,
e reajuste de 5,7933% conforme variação
do IPC FIPE, passando o valor total para R$
298.337,10, assinando pela contratante o Sr
Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada,
empresa 1Doc Tecnologia S.A, o Sr Jaison
Niehues.
PREGÃO Nº 197/2018 (PMP 31565/2018)
Foi ﬁrmado o apostilamento contratual de
28/12/2020, ao contrato 221/2018, que cuida
de “contratação de gráﬁca para prestação dos
serviços de confecção de carnês de IPTU,
ISSQN e alvarás”, para reajuste de 5,7933%,
conforme variação do IPC FIPE, concedido
a partir de 23/12/2020, assinando pela
contratante o Sr Cláudio Marcelo de Godoy
Fonseca.

Este

edital

substitui

o

publicado

em

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2021
Ficam as senhoras conselheiras, senhores
conselheiros titulares e suplentes, do
Conselho Municipal de Assistência Social,
convocados a participarem, e entidades,
trabalhadores,
usuários
e
demais
representantes da sociedade civil convidados
a participarem, na data abaixo, da “1ª Reunião
Ordinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de atas;
- Prestação de Contas dos Recursos
Estaduais – DRADS – 2º Semestre 2020;
- Reprogramação do saldo das contas do
repasse Fundo a Fundo do FNAS;
- Composição das Comissões do CMAS;
- Lei do SUAS Municipal;
- Informes Gerais.
Dia: 13/01//2021 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Local: Reunião online – Transmissão pelo
perﬁl do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de
Assistência Social de Pindamonhangaba)
Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022
Lembrando aos conselheiros que não
puderem participar (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e
justiﬁquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Em: 01/01/2021
Processo nº: 001/2021
Atividade: Comercio Varejista de bebidas
Razão Social: Paloma Assunção de Sousa
CNPJ / CPF: 27968047000108
Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 14
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Paloma Assunção de
Sousa
CPF : 33056835895
Auto de Infração nº 3623
Defesa: Aguardando prazo de 10 dias
conforme artigo 124, inciso V da Lei 10083/98
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Em: 01/01/2021
Processo nº: 002/2021
Atividade: Comercio Varejista de bebidas
Razão Social: Celina Pereira da Silva Ribeiro
CNPJ / CPF: 36369682000151
Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1820
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Celina Pereira da Silva
Ribeiro
CPF : 08104714856
Auto de Infração nº 3621
Defesa: Aguardando prazo de 10 dias
conforme artigo 124, inciso V da Lei 10083/98
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Em: 01/01/2021
Processo nº: 003/2021
Atividade: Comercio Varejista de bebidas
Razão Social: Adexon de Arruda Linhares
CNPJ / CPF: 07053153000146
Avenida Fortunato Moreira, 484
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:
Adexon de Arruda
Linhares
CPF : 30095420894
Auto de Infração nº 3624
Defesa: Aguardando prazo de 10 dias
conforme artigo 124, inciso V da Lei 10083/98

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Em: 30/12/2020
Processo nº: 195/2020
Atividade: Bar
Razão Social: Empório Hop Valley ME
CNPJ / CPF: 10348229000175
Av Dr Francisco Lessa Jr, 1570
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Michele Amador
CPF : 22671217862
Auto de Infração nº 3615
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa:
3777
Recurso: Aguardando prazo de 10 dias
conforme artigo 128, inciso VI da Lei 10083/98

e em agosto de 2019 lançou o
novo edital.
Após todo este trabalho, o
Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo suspendeu o processo licitatório determinando correções no edital, as quais estão
em fase ﬁnal de avaliação para
lançamento em breve do novo
edital.
“Estamos empenhados na
nova licitação, porém não podemos deixar o município sem
nenhuma empresa, por isso
aditamos por mais um ano na
expectativa de, neste período,
ﬁnalizarmos o processo de escolha da empresa vencedora”,
aﬁrmou o prefeito.

15/12/2020 na página 04 do jornal Tribuna do
Norte, edição nº 9.501, que foi erroneamente
identiﬁcado como Edital de Instauração de
Regularização Fundiária Urbana de Interesse
Social – REURB-S.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2020
DR. ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 001/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a Sr. (a) TATIANA RIBEIRO LOPES,
responsável pelo imóvel situado a RUA
JUÓ BANANERE, S/Nº., Bairro AUTO DO
CARDOSO, QUADRA, LOTE, inscrito nesse
município sob a sigla SO11.16.12.006.000,
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.
Valor R$ 550,00.
Eliana Maria Galvão Wolﬀ
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
Controle 002/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a Sr. (a) TATIANA RIBEIRO LOPES,
responsável pelo imóvel situado a RUA
DEODATO PESTANA, S/Nº., Bairro AUTO DO
CARDOSO, QUADRA, LOTE, inscrito nesse
município sob a sigla SO11.16.12.007.000,
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.
Valor R$ 550,00.
Eliana Maria Galvão Wolﬀ
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
Controle 003/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca a Sr. (a) SILMARA NUNES
PENTEADO, responsável pelo imóvel
situado a RUA DR. FONTES JUNIOR, 1240.,
Bairro AUTO DO CARDOSO, QUADRA,
LOTE, inscrito nesse município sob a sigla
SO11.12.10.087.000, 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.
Valor R$ 550,00.
Eliana Maria Galvão Wolﬀ
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.461, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de
20 de dezembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Retiﬁcar a Portaria Geral nº 5.460,
de 29 de dezembro de 2020, nos nomes e
funções de conﬁança a seguir indicados, que
passam a vigorar:
- Daniela Cristina do Rosário Marcondes
Diretor de Indústria, Comércio e Serviços
- Lilian Leme de Jesus Bassanello
Diretor de Atenção Especial
- Cícero Machado
Ouvidor da Guarda Civil Metropolitana
Art. 2º Revogar a nomeação constante da
Portaria Geral nº 5.460, de 29 de dezembro
de 2020, a seguir indicada para o cargo/
função:
- Luiz Gustavo da Silva
Gestor de Zeladoria
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila
Assessor
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos
em 30 de dezembro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal
de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
N° 131, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5° do Decreto n° 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.460, de 30 de dezembro de 2020, Resolve CESSAR a designação da servidora pública
municipal Iasmim Oliveira Dias Silva, como membro nas comissões de Processos Administrativos
Disciplinares a seguir relacionados:
- Processo Administrativo Disciplinar 006/2012 - Processo 11628/2012;
- Processo Administrativo Disciplinar 010/2018 - Processo 36252/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar 005/2020 - Processo 4122/2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2021.

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 dejaneiro de 2021.
SMAlssf./Portaria GeraI5460/2020.

A Prefeitura informa ainda
que mesmo após a realização do
processo licitatório, a empresa
vencedora ainda terá um prazo
para que seja possível o início da
efetiva atividade de transporte
coletivo no município.
Outro ponto importante é
que o atual contrato prevê reajuste anual da passagem e o
reequilíbrio do valor sempre
que for necessário. O reajuste não foi realizado no ano de
2020 e os impactos da pandemia inﬂuenciaram de forma
signiﬁcativa os custos da tarifa,
porém a passagem em Pinda
segue com o mesmo valor há
mais de dois anos.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 138, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR a
composição da comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2020, em face do servidor
Ailton Domingos da Silva, matrícula 475600, emprego carpinteiro, lotado no Departamento de
Manutenção Geral e Logística Operacional da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento,
para que passe a vigorar como: Thiago de Castro Casali (Presidente), Conceição Aparecida de
Almeida (Membro) e Tamires Alves Pereira Tomé (Membro), para dar continuidade à apuração de
excesso de faltas ao trabalho, caracterizando inassiduidade habitual e/ou abandono de emprego,
conforme relatado no Processo Interno nº 4122/2019, com fulcro nos artigos 24, II, III; 28 e 29 da
Lei Municipal nº 5.751/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Portaria Geral 5460/2020.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 139, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR a
composição da comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018, em face do
servidor Davi Domingos Leal, matrícula 748500, emprego professor de educação física, lotado no
Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes, para que passe a vigorar como:
Thiago de Castro Casali (Presidente), Conceição Aparecida de Almeida (Membro) e Tamires Alves
Pereira Tomé (Membro), para dar continuidade à apuração dos fatos relatados no Processo Interno
nº 36252/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Portaria Geral 5460/2020.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 140, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR a
composição da comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012, em face da servidora
Elaine Cristina de Mello Silva, matrícula 718100, emprego auxiliar de classe, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, para que passe a vigorar como: Thiago de Castro Casali (Presidente),
Conceição Aparecida de Almeida (Membro) e Tamires Alves Pereira Tomé (Membro), para dar
continuidade à apuração sobre ocorrência de faltas injustiﬁcadas e consecutivas, por mais de 30
(trinta) dias, confome memorando nº 719/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares e
Processo Interno nº 11628/2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Portaria Geral 5460/2020.

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a
Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 133/2020 de “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS E
RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM
E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/12/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 333/2020

Empresa:

FÁBIO MACHADO GONÇALVES ME

ATA nº 334/2020

Empresa:

SBS EVENTOS LTDA ME

ATA nº 335/2020

Empresa:

WALTER LEME ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a
Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 067/2020 de “AQUISIÇÃO DE
PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL”, com validade de 12 meses, assinadas em 08/12/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 326/2020

Empresa:

BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ATA nº 327/2020

Empresa:

C P COMERCIAL S/A

ATA nº 335/2020

Empresa:

CONSTANTINO PNEUS EIRELI

ATA nº 333/2020

Empresa:

GIULIA
TAMBORRINO
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME

ATA nº 334/2020

Empresa:

NA ATIVA COMERCIAL LTDA

ATA nº 335/2020

Empresa:

PNEU BOM LTDA EPP

ATA nº 333/2020

Empresa:

ZEUS COMERCIAL EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.462, DE 04 DE
JANEIRO DE 2021.

PORTARIA GERAL Nº 5.463, DE 04 DE
JANEIRO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de
20 de dezembro de 2018, e conforme Portaria
Geral nº 5136, de 27 de dezembro de 2018 e
Portaria Geral nº 5299, de 10 de dezembro
de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar as nomeações para o cargo
de provimento em comissão de Secretario
Adjunto para as Secretarias a seguir
indicadas, que passam a vigorar:
- José Antonio Ferreira Filho
Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Econômico
- Paulo Ricardo Nicolas Imparato
Secretário Adjunto de Meio Ambiente
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2021.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de
janeiro de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de
20 de dezembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º
Nomear as senhoras a seguir
indicadas para o cargo/ função, a partir de 1º
de janeiro de 2021:
- Chrisleide Aparecida Suttani
Gestora de Convênio
- Thaiane Evelin de Oliveira Veloso
Assessora
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2021.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2021.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos
em 04 de janeiro de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos
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“Operação Pinda Mais Segura” tem prisão de suspeitos
e apreensão de arma e drogas em diversos bairros
Uma grande integração de
policiamento vem sendo realizada em Pindamonhangaba
com foco no combate e prevenção aos crimes praticados contra a vida. Com a união da Polícia Militar com a Guarda Civil
Metropolitana da Prefeitura de
Pindamonhangaba, a primeira
operação do ano, denominada
“Pinda Segura”, reuniu na tarde
da última quarta-feira (6) a participação da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia
Civil, Guarda Civil Metropolitana, Departamento de Trânsito e
Departamento de Fiscalização
e Posturas da Prefeitura, dente
outros órgãos. Além de militares da cidade, a operação recebeu o reforço de equipes de outras localidades, como o BAEP e
a Força Tática.
O resultado da “Operação
Pinda Mais Segura” foi a prisão
de três pessoas suspeitas, apreensão de uma arma de fogo
(marca Rossi e calibre 38 com
numeração suprimida), além
da apreensão de entorpecentes:
121 pedras de crack, 114 pinos
de cocaína, 29 porções e meio tijolo de maconha, 05 pedras bru-

Divulgação

tas de crack (400g), duas plantas de maconha, dois celulares
e um notebook de procedência
duvidosa.
A comandante da PM, capitão Lucimeire Jerônymo comandou a operação realizando
as devidas instruções. “Apesar
de 2020 registrar um resultado
positivo, tivemos alguns crimes
contra a vida e a vigilância exige
atenção total. Por isso estamos
intensiﬁcando essas operações,
que irão ocorrer com mais frequência visando a prevenção a
esses crimes, busca e apreensão
de armas e até mesmo de combate ao tráﬁco”, aﬁrmou a Cap.
Lucimeire.
A população pode contribuir
com o trabalho das polícias.
Além do telefone 190 para acionar a PM em caso de emergência, é possível efetuar denúncia
através do site da Secretaria de
Segurança Pública ou através
do Disque Denúncia no número 181. “Qualquer denúncia sobre elemento portando arma ou
identiﬁcação de ponto de droga
colabora muito para que nosso serviço de inteligência possa
atuar”, aﬁrmou a comandante.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

“Janeiro Cultural” é atração
Ações em conjunto combatem mendicância e a
com artistas de Pinda no
exploração infantil na região do Mercado Municipal Youtube da Prefeitura
Uma ação em conjunto envolvendo técnicos da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Pindamonhangaba;
do Conselho Tutelar e da Polícia Militar vem sendo realizada constantemente, visando
diminuir e eliminar a mendicância e a exploração infantil
na região central e no entorno
do Mercado Municipal do município.
Nos dias 30 de dezembro e
2 de janeiro, a equipe do Setor
de Abordagem Social, juntamente com representante do
Conselho Tutelar e com apoio
da PM estiveram no centro da
cidade e no Mercado Municipal, para tentar coibir práticas de mendicância e exploração infantil.
Segundo dados levantados

nas abordagens, a maioria
das pessoas é morador de outros municípios que se deslocam para Pindamonhangaba
para praticar a mendicância
e em alguns casos utilizam
de menores para a prática
de doações ou venda de produtos em semáforos e pontos
comerciais.
Os técnicos da Abordagem
Social e as Conselheiras Tutelares que atuaram nas ações
ﬁzeram os devidos encaminhamentos aos migrantes e à
população de rua, bem como
os procedimentos cabíveis
com relação às irregularidades envolvendo menores.
As ações conjuntas entre
os referidos órgãos deverão
acontecer durante todo o mês
de janeiro, a ﬁm de garantir

os direitos dos envolvidos,
dos menores, dos comerciantes locais e da população em
geral.
“Estamos tendo um olhar
bem carinhoso para o público
de rua, sabemos das diﬁculdades econômicas, mas nossa
presença nessas abordagens
é para garantir o direito das
pessoas e também a reinserção delas, quando moradores
de nossa cidade. Apresentamos os programas sociais e fazemos os encaminhamentos
para reinserção social. Estamos recebendo muitas reclamações da exposição de menores na região do mercado
e veriﬁcamos que são pessoas
de fora”, aﬁrmou a secretária de Assistência Social, Ana
Paula Miranda.
Divulgação

A Prefeitura de Pindamo- no Teatro Galpão no mês de denhangaba – por meio do Depar- zembro. Diante da pandemia,
tamento de Cultura, do Conse- essa ação está sendo uma forma
lho Municipal de Cultura e do de beneﬁciar estes trabalhadoGoverno Federal – promove o res que tiveram suas atividades
SEM FOTO
evento
“Janeiro Cultural”, do prejudicadas durante o ano de
dia 2“Janeiro
a 31 de
janeiro,
para
2020.
Cultural”
é atração
comcomeartistas de Pinda
no Youtube da Prefeitura
çar 2021 mostrando produções
O secretário de Cultura e TuA Prefeiturada
de Pindamonhangaba
– por meio rismo,
do Departamento
de Cultura,
do
dos artistas
cidade no YoutuAlcemir
Palma,
fala de
Conselho Municipal de Cultura e do Governo Federal – promove o evento “Janeiro
be daCultural”,
Prefeitura
“Prefeitura
de
um
novo
ano
e
como
podemos
do dia 2 a 31 de janeiro, para começar 2021 mostrando produções dos
Pindamonhangaba”.
Sempre
às “Prefeitura
aproveitar
a cultura da
nossa ciartistas da cidade no Youtube
da Prefeitura
de Pindamonhangaba”.
Sempre
às 19 horas
haveráum
um vídeo
novo.
19 horas
haverá
vídeo
novo. dade em casa. “Nada melhor do
que começar o ano com a arte
A iniciativa utilizou o “Plano de Ação dos Recursos da Lei Aldir Blanc” para contratar 31
A artistas,
iniciativa
utilizou
o
“Pladeas Pindamonhangaba,
grupos, bandas e técnicos para fazerem
gravações no Teatro Galpão no com
mês um
dezembro.
Diante
da pandemia,
sendo umaonde
forma de
beneficiarestar seno dedeAção
dos
Recursos
daessa
Leiação está
formato
vamos
trabalhadores
tiveram suas atividades
prejudicadas
duranteem
o anonossas
de 2020. casas.
Aldirestes
Blanc”
paraque
contratar
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e felizes
O secretário de Cultura e Turismo, Alcemir Palma, fala de um novo ano e como
artistas,
grupos,
bandas
e nossa
técni2021
seja um
podemos
aproveitar
a cultura da
cidade Que
em casa.
“Nada melhor
do queótimo
começar ano”,
cos para
fazerem
as gravaçõescom um
aﬁformato
rmou.
o ano com
a arte de Pindamonhangaba,
onde vamos estar seguros e
felizes em nossas casas. Que 2021 seja um ótimo ano”, afirmou.
Programação do Janeiro Cultural:
DIA / HORÁRIO
08/01 - Sexta - 19h
09/01 - Sábado - 19h
10/01 - Domingo - 19h

APRESENTAÇÃO
Apresentação Musical - Sambatuque
Apresentação Musical - Acrópole Produções Musicais
Apresentação Cênica - No princípio... a criação do mundo Tupi - Severina Cia De Teatro

11/01 - Seg. - 19h

Apresentação Dança - Alessandra Rodrigues Dos Santos Nascimento

12/01 - Terça - 19h

Apresentação Cênica: A água que brota do monte - Abay Artes

13/01 - Quarta - 19h

Apresentação de Dança Circulares - João Junqueira

14/01 - Quinta - 19h

Apresentação Musical - Banda Área Vip

15/01 - Sexta - 19h

Apresentação Musical - Banda Panela

16/01 - Sábado - 19h

Apresentação Musical - Irwing Baptista

17/01 - Domingo - 19h

Apresentação Cênica: A menina e o pássaro encantado - Victor Narezi

18/01 - Seg. - 19h

Apresentação de Dança: Chugua - Beatriz Mainara

19/01 - Terça - 19h

Apresentação Cênica: Forró da Cachorrada - Mônica Alvarenga

20/01 - Quarta - 19h

Apresentação Cênica: Versões - Oliveira & Folter Gingô Produções

21/01 - Quinta - 19h

Apresentação Cênica: O Menino Lua - Cia do Farol Carol Pedro e Teatro Transeuntes

22/01 - Sexta - 19h

Apresentação Musical - Banda Tarantino´s

23/01 - Sábado - 19h

Apresentação Musical - DJ Célio Lopes

24/01 - Domingo - 19h

Apresentação Musical - Banda Bellator

25/01 - Seg. - 19h

Apresentação Cênica: Bom dia todas as cores - Cia Borogodó

26/01 - Terça - 19h

Apresentação Cênica: Coisas de Mulher- Grupo Conta Contos

27/01 - Quarta - 19h

Apresentação Dança: A Arte do Saci é Preservar - Rute Eliana

28/01 - Quinta - 19h

Apresentação Musical- Alley Anderson e Banda Super-Heróis

29/01 - Sexta - 19h

Apresentação Musical - Tambores e Beats

30/01 - Sábado - 19h

Apresentação Musical - Acrópole Produções Musicais - DJ

31/01 - Domingo - 19h

Apresentação Musical - Banda Electricall
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Fotos: Arquivo pessoal

Em dose dupla,
sempre
Nessa quinta (7), as gêmeas
Mariana e Marina Bernardes
celebraram suas vidas. Todos
os familiares e amigos desejam
muitas bênçãos, saúde e paz,
sempre.

Tudo de bom
Para Nícolas Silva, aniversariante desta sexta (8).
Seus pais Sílvia e Marcos,
sua irmã Ana, sua namorada
Mirella (na foto) e todos os
familiares e amigos desejam
bênçãos e muita saúde

Tudo de lindo
Familiares e amigos de Mateus Moreno desejam felicidades pelo seu aniversário, nesse dia 7
de janeiro. Muita luz e alegria nesse novo ciclo
que se inicia!

Muita luz
Para um ser tão iluminado: Arthur Gerth, que
inicia mais um ciclo nesta sexta (8). Que venha
cheio de luz, de saúde e sucesso em seu caminhar.
Este é o desejo de toda a sua família, dos amigos e,
especialmente do Hugo Campos.

Sabedoria e paz
É o que todos o familiares, amigos e equipe de trabalho desejam ao Everton Chinaqui (secretaria Municipal de Esportes) pela passagem do seu aniversário no
último dia 5. Felicidades e sucesso!

Novo ciclo
Nesta sexta-feira (8), Gustavo Olympio Romeiro Ramos
Mello, conhecido Gugu Mello,
completa mais um ano de
vida. Todos os familiares e
amigos, em especial o Mateus
e o Maurício desejam um ótimo aniversário ao “Gugu – do
delicioso lanche na praça do
quartel”!

Muitas bênçãos

Chuvas de bênçãos

Na vida de Márcio Renato (Fundo Social de
Solidariedade). Na próxima segunda (11) ele
celebra mais uma primavera. Que seu novo ciclo
seja iluminado, cheio de saúde, sabedoria e paz.
Felicidades, Rê!

Para José Antônio Ferreira, o Jú, que completa mais um
ano de vida no próximo dia 10. Seus ﬁlhos, sua família, seus
amigos e a equipe da secretaria de Meio Ambiente o felicitam
pela data, desejando saúde, sabedoria e paz!

Mais avanço para Saúde
O deputado Federal Júnior Bozzella (PSL) foi recebido no Gabinete do Executivo, na última terça (5). Na ocasião, ele reforçou a parceria com o município através
de emendas como a de R$ 1,5 milhão para investimento na área da Saúde. A previsão é que o recurso seja liberado ainda em 2021.

