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SAÚDE

IA3 retoma “Medeia 
em Faces” com ofi cinas 
e ensaio aberto
Produzido desde 2018 a parti r da iniciati va 
“Atores Sociais”, o espetáculo será marcado 
neste ano por ofi cinas, ensaio aberto e apre-
sentações com transmissão online

PÁG. 7

Divulgação

A Vigilância Epide-
miológica de Pinda-
monhangaba divulgou 
nessa quinta-feira (4) 
os novos números da 
covid-19: 2 óbitos; 117 

Covid-19: Pinda registra 2 óbitos, 117 
novos casos e 91 pacientes recuperados

novos casos e 91 pa-
cientes recuperados. A 
Prefeitura lamenta as 
mortes e se solidariza 
com os familiares. 

Diversos bairros recebem 
mutirão de reparo em 
calçadas e pavimento asfáltico

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
através da Secre-
taria de Governo e 
Serviços Públicos, 
está realizando mu-
tirão de reparo em 
calçada e no pavi-
mento asfáltico nos 
quatro cantos da ci-
dade. O objetivo da 
ação é trazer mais 
segurança para pe-
destres, ciclistas e 
motoristas.

Em época de chuva esse ti po de demanda aumenta, mas há equipes realizando reparos nos pontos mais críti cos

Pinda inicia vacinação para profi ssionais 
de saúde com mais de 20 anos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunica que a 
parti r desta sexta-feira (5), a 
faixa etária para a vacinação 

dos profi ssionais de saúde em 
geral será de 20 anos. Serão 
disponibilizadas 200 doses 
de vacina pela manhã e 200 

doses de vacina no período 
da tarde. O horário de fun-
cionamento é das 7h30 às 17 
horas.

Miguel Noronha/Reprodução

Divulgação

PÁG. 3

Prefeitura realiza 
licitação para obras 
emergenciais na 
Igreja São José

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza-
rá, na sexta-feira (12), o 
recebimento da docu-
mentação para a To-
mada de Preço nº 01/21 
que defi nirá a contra-
tação de uma empresa 
especializada para a 
execução de obras de 

reparo emergencial na 
Igreja São José.

A intervenção que 
será realizada visa a 
garantir a conservação 
emergencial do imóvel 
histórico, que necessita 
futuramente de uma 
restauração interna e 
externa.

PÁG. 3

Jucélia Bati sta
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Editorial

Resgatar brincadeiras populares da infância. 
Este é o objetivo principal do projeto “Meus 
Quintais” – idealizado pela ‘Cia. O Clã da Dança’, 
de Pindamonhangaba. 

A iniciativa é muito oportuna tendo em 
vista que, com o avanço das novas tecnologias, 
as brincadeiras tradicionais estão sendo 
abandonadas pela maioria das crianças, e 
deixando de serem aprendidas pelas novas 
gerações. 

Dentro deste contexto, o projeto “Meus 
Quintais” busca relembrar as riquezas dessa 
cultura popular.  

Entre as brincadeiras tradicionais do projeto 
estão as parlendas – rimas infantis que divertem 
as crianças, ao mesmo tempo em que auxiliam 
na memorização e na fi xação de conceitos –; e as 
cantigas de roda – canções populares que estão 
diretamente relacionadas à brincadeira de roda.

Em virtude do retorno à fase vermelha do “Plano 
São Paulo”, a ação será toda online no Canal do 
Youtube da Prefeitura de Pindamonhangaba.  As 
atividades serão postadas no dia 1º de março no 
canal do Youtube, fi cando disponíveis até o dia 31.

A iniciativa foi contemplada no ‘Edital 
Linguagens Artísticas Lei Aldir Blanc/FMAPC – 
Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais’. 

Sempre bom saber que existem artistas 
preocupados com o resgate da cultura popular e 
com a inserção dessas riquezas no cenário atual! 
Também é muito gratifi cante perceber que existem 
editais e iniciativas de apoio a esses agentes 
culturais! 

 Resgate da cultura 
popular
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Divulgação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba visitou na terça-feira 
(2) a empresa Zodiac Produtos 
Farmacêuticos, no Distrito In-
dustrial Água Preta. O prefeito 
Isael Domingues e o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Roderley Miotto, foram rece-
bidos pelo diretor da unidade, 
Carlos Rinaldi e pelo engenhei-
ro Silvio.

Instalada em Pindamonhan-
gaba desde 1997,  a Zodiac atua 
no mercado no desenvolvimen-
to, produção e comercialização 
de produtos nas áreas de onco-
logia, músculo esquelética, dor, 
urologia e ginecologia.

Após visitar as instalações, o 
prefeito e o secretário conver-
saram sobre o projeto de expan-
são da empresa que tem um pa-
pel importante dentro do setor 
industrial local e nacional. “Foi 
uma visita muito amistosa que 
poderá proporcionar a geração 
de novas oportunidades de tra-
balho”, afi rmou Roderley.

Segundo o prefeito Isael 
Domingues, o município está 
atuando em várias ações que 
poderão atrair a expansão de 
empresas e a chegada de novos 
inevewstimentos.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO

PINDAMONHANGABA –  
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 
DE OUTUBRO DE 2006

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 27 DE JANEIRO 
DE 2021.

Dispõe sobre a composição da Comissão de 
Análise e Seleção de Propostas apresentadas em 
atendimento ao Edital de Chamamento Público do 
CMI – 2021.

O Conselho Municipal do Idoso, criado pela Lei nº 
4.492/2006, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando o Edital de Chamamento Público do 
Conselho Municipal do Idoso para o ano de 2021;

Considerando o teor do Parecer Jurídico 
exarado no Memorando 37.432/2020 – 1doc, 
recomendando a observância da Lei nº 
13.019/2014;

Considerando a deliberação da 1ª Reunião 
Extraordinária de 2021, realizada no dia 27 de 
janeiro de 2021.
RESOLVE:

Art. 1º - Designar os conselheiros abaixo 
relacionados  para constituírem a Comissão de 
Análise e Seleção de Propostas apresentadas em 
atendimento ao Edital de Chamamento Público do 
CMI – 2021:

- José Carlos dos Santos Pinto
- Luciana Simoneti G. de Andrade 
- Juliana Machado de Oliveira
- Valquíria Borges Marcelino
 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2021.

Agata Irina Vilani
Presidente CMI – Gestão 2019 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.928, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Declara de Interesse Social o empreendimento Conjunto Habitacional que especifi ca. 

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
usando das atribuições legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008;

Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de Planejamento e o requerimento 
através do Protocolo 14.869/2020 digital;

DECRETA:
 
Art. 1º Fica declarado de interesse social empreendimento Conjunto Habitacional de propriedade da empresa L.W.R 
Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, a ser edifi cado na Rua João Eugênio Macedo s/nº, Centro Moreira César, 
Distrito de Moreira César, cadastrado sob a sigla NE 16.09.11.002.000, conforme descrição a seguir:

Área do Terreno: 5.797,80m²

Matrícula do Imóvel: 71.479

Tipo de Condomínio: Vertical

Nº de Unidades: 96

Art. 2º  Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 5.638, de 25 de março de 2019.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Prefeito Municipal em exercício

André Maurício Salgado Rodrigues
Respondendo pela Secretaria de Obras e Planejamento

Felipe Francisco César Costa
Secretário de Habitação

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20  de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
MULHER DE PINDAMONHANGABA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
DE PINDAMONHANGABA 

– GESTÃO 2021/2023
A Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos 
Lei Municipal nº 4.985, de 10 de novembro de 2009, no 
uso de suas atribuições legais, convoca: 
A Sociedade Civil representada por organizações ligadas 
à promoção e defesa dos direitos da mulher, que estejam 
em regular funcionamento, para indicarem representantes 
às vagas de conselheiras para o mandato 2021/2023 
junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 
Pindamonhangaba, cuja eleição ocorrerá em assembléia 
extraordinária, convocada especialmente para este fi m, 
no dia 30 de março de 2021, às 10:00 horas, na “Quadra 
do Salesianos”, localizada na Rua São João Bosco, 727 – 
Santana, nesta cidade, em 1º chamada, e em 2º chamada, 
30 minutos após.

1 – Cronograma das atividades:
1.1.PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 05 de fevereiro de 2021
1.2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  08 a 26 de fevereiro 
de 2021
1.3. PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES HABILITADAS – 05 de 
março de 2021
1.4. PRAZO PARA RECURSO – 08 a 12 de março de 
2021
1.5. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL – 16 de 
março de 2021
1.6. ELEIÇÃO – 30 de março de 2021
1.7. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ELEIÇÃO – 09 de 
abril de 2021

2 – Da comissão eleitoral:
2.1. São membros da comissão eleitoral:
- Cintia Ramos de Gois
- Stella Maria Vittorazo Rabelo
- Vânia Maria Moreira Miguel
2.2. São atribuições da comissão eleitoral:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos 
candidatos de acordo com os critérios defi nidos neste 
regimento;
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas 
de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas 
votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e 
cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em 
Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal de grande circulação 
local.

3 – Das Inscrições:
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 
26 de fevereiro de 2021, pessoalmente na Casa dos 
Conselhos, localizada à Rua Juó Bananeri, 196 – Alto 
do Cardoso das 08:00h ás 12:00h / 13:00h ás 17:00h, de 
segunda a sexta-feira, ou através do e-mail: c.conselhos@
pindamonhangaba.sp.gov.br mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:
3.1.1. Ofício à Secretaria de Assistência Social em papel 
timbrado da entidade ou movimento com a identifi cação 
do representante legal (nome, RG, CPF, cargo) e os 
seguintes dados da indicada para Conselheira: 
* Nome, RG, CPF, endereço completo, email e telefone.
3.1.2. Resumo das atividades realizadas nos dois últimos 
anos, observando-se a fi nalidade da organização da 
sociedade civil que a indica.

3.1.3. Cada organização poderá inscrever até 03 (três) 
representantes.

4 – Da eleição e apuração:
4.1.  São (12) doze vagas para conselheiras, sendo 
06 (seis) para titulares e 06 (seis) para as respectivas 
suplentes, correspondentes à sociedade civil, que serão 
disputadas entre as inscritas, por voto secreto.
4.2. Cada candidata poderá votar em até três 
representações.
4.3. A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da 
votação.
4.4. O critério de desempate deverá ser pela maior idade 
da candidata titular.
4.5. O quadro dos resultados será divulgado 
imediatamente, respeitando a ordem de votação.
4.6. Em caso de vaga no decorrer do mandato, serão 
chamadas as demais classifi cadas pela ordem de 
votação.

5 – Das disposições fi nais:
5.1. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao 
processo eleitoral com a divulgação do edital, prazos e 
formas de acesso.
5.2. Ao fi nal do processo eleitoral será redigida a ata fi nal 
de eleição com os resultados e será dada posse às novas 
conselheiras, em assembléia específi ca, marcada para 
este fi m.
5.3. Na assembléia de posse também será realizada a 
eleição da diretoria. 
5.4. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão 
Eleitoral nos termos da Lei.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2021.

Thaís Batista do Carmo
Secretária de Assistência Social em Exercício

A Polícia Civil do Estado de 
São Paulo, por meio da Dele-
gacia de Polícia do Município 
de Pindamonhangaba (Deinter 
1), realizou na quarta-feira (3),   
operação para o cumprimento 
de mandados de prisão tempo-
rária e de buscas na cidade, em 
virtude de roubos e homicídios 
ocorridos.

A operação contou com 

apoio de policiais civis da Deic e 
das Seccionais de Taubaté e de 
Guaratinguetá, totalizando 25 
policiais envolvidos nos cum-
primentos das ordens judiciais.

Foram cumpridos 15 man-
dados de busca e apreensão e 
3 mandados de prisão tempo-
rária, além da apreensão de 
um menor, suspeito de envolvi-
mento em um latrocínio.

Operação prende suspeitos 
de latrocínio em Pinda

Prefeitura visita Zodiac e 
conhece projeto de expansão

A Procuradoria Geral do 
Estado suspendeu por 90 
dias o protesto de débitos 
inscritos na dívida ativa em 
todo o estado de São Paulo. 
A iniciativa dará fôlego às 
empresas de todos os seg-
mentos para que possam 
sanar suas necessidades 
mais urgentes de capital de 
giro, facilitando o acesso ao 
fi nanciamento. A medida 
passou a vigorar a partir 
desta quinta-feira (4).

Manutenção dos 
serviços de gás e água

Não haverá suspensão 
dos serviços de saneamen-
to e gás canalizado de es-
tabelecimentos comerciais 
nas áreas de concessão da 
Sabesp, Comgás, Naturgy 
e Gás Brasiliano Distribui-
dora (GBD) em municípios 
que estiverem nas fases la-
ranja e vermelha do Plano 
São Paulo.

Os usuários também não 
serão negativados por dé-
bitos. A medida tem efeito 
imediato e se estende até o 
fi nal de março. Os estabele-
cimentos que já tenham sido 
negativados por débitos du-
rante o período da pandemia 
precisam repactuar os seus 
acordos para que a negativa-
ção seja suspensa. Os débitos 
existentes poderão ser rene-
gociados sem aplicação de 
multas e juros; haverá ape-
nas correção monetária.

O prazo para o parce-
lamento será de 12 me-
ses após a repactuação de 
saldos em aberto. Essas 
medidas são válidas para 
os usuários do segmento 
comercial e de serviços da 
Sabesp com consumo de 
até 100m³/mês e no caso da 
Comgás, Naturgy e Gás Bra-
siliano Distribuidora (GBD) 
com uso de até 150m³/mês.

Estado suspende 
protesto de débitos e 
cortes de água e água 
para empresas

Divulgação/Polícia Civil
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cidade
Prefeitura incentiva maior participação 
das empresas de Pinda nas licitações

Mutirão realiza reparos em calçadas e 
pavimento asfáltico de diversos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba discutiu com 

a Associação Comercial e Indus-
trial do município estratégias 
para maior participação das 
empresas locais nas licitações 
promovidas pelo poder público 
municipal.

Em reunião realizada na 
quarta-feira (3) na Secretaria de 
Administração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, foram tra-
çadas estratégias para melho-
rar a participação das empresas 
locais nas licitações públicas. 
Participaram do encontro, a 
presidente da Acip, Ana Cris-
tina Pucci de Souza, o secretá-
rio de Administração, Marcelo 
Martuscelli, o secretário adjun-
to de Governo, Alexandre Perei-
ra Costa, diretor de Licitações e 
Contratos, Fábio Ferreira, a ge-
rente da Acip, Helena Barros e o 
diretor da Acip, Douglas Torres 
Louza. 

“Há tempos estamos tra-
balhando na Acip para que as 
empresas da cidade participem 
das licitações da Prefeitura. 
Nosso objetivo é aumentar os 
negócios entre os empresários 
da cidade, promovendo maior 
geração de emprego e renda”, 
comentou a presidente da Acip.

De acordo com Marcelo Mar-
tuscelli, é de interesse da Prefei-
tura que as empresas da cidade 
participem das licitações. “Hoje 
essa participação é muito pe-
quena por isso a parceria com a 
Acip para divulgar as licitações 
será importante”, salientou o 
secretário de Administração. 

Para o diretor da Acip, Dou-
glas Louza, é importante criar 
estratégias para estimular a 
participação dos empresários 
da cidade. “Primeiro vamos 
continuar auxiliando na divul-
gação das licitações abertas 
para os empresários, trabalho 
que já fazemos, inclusive, em 
parceria com o Observatório 
Social. Posteriormente, faremos 
parceria com o Sebrae, para 
treinamento dos empresários 
para que possam estar mais 
preparados”, ressaltou. 

Durante o encontro, a Acip 
destacou que muitas empresas 
não participam das licitações 
por não estarem preparadas 
ou a nível técnico ou com todas 
as certidões necessárias e essas 
ações serão importantes para 
melhorar essa participação.

A secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba está 
realizando mutirão de reparo 
em calçada e no pavimento 
asfáltico nos quatro cantos 
da cidade. O objetivo da ação 
é trazer mais segurança para 
pedestres, ciclistas e motoris-
tas.

As interferências para 
melhoria do pavimento as-
fáltico estão acontecendo 
nesta quarta-feira (3) na 
Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves (Boa Vista), Rua Japão 
(trecho do anel viário no 
Parque das Nações), Estrada 
Jesus Antônio de Miranda 
(Ribeirão Grande), Av. Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
(próximo ao pórtico na en-
trada da cidade) e Rua Suíça 
(entroncamento com anel 
viário).

“Realizamos um trabalho 
com troca de solo e recompo-
sição do pavimento para que 
seja um serviço bem feito e 

com durabilidade. Nessa época 
de chuva esse tipo de deman-
da aumenta, mas nossa equi-
pe está atenta para recompor 
os pontos críticos de todos os 
bairros da cidade”, afirmou 
o vice-prefeito e secretário 

de Governo, Ricardo Piorino.
Calçada
Outra ação importante des-

ta secretaria que se encontra 
em execução é a manuten-
ção corretiva das calçadas da 
Rodovia Abel Fabrício Dias. 

“O passeio público há muito 
tempo estava estourado, apre-
sentando concreto estufado. 
Removemos o piso antigo e 
refizemos a nova calçada para 
segurança dos nossos pedes-
tres”, afirmou Piorino.

Castrações realizadas pela Prefeitura 
identificam cadelas com infecção uterina

O programa de castrações 
executado pelo Centro 

de Proteção e Atendimento Ani-
mal (Cepatas) da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está sendo 
um grande sucesso. Até o mo-
mento 140 cachorras já foram 
castradas evitando crias indese-
jáveis e aumento do abandono.

Além desse benefício, a ação 
também está salvando a vida 
dos nossos animais. Do total de 
cadelas castradas, dez foram 
identificadas com infecção no 
útero. “Esse trabalho de castra-
ção é muito importante pois a 
infecção identificada poderia 
levar o animal à morte”, afir-
mou a veterinária do Cepatas, 
Fernanda Mussi.

Segundo ela a principal cau-
sa da infecção uterina são inje-
ções que alguns proprietários 
aplicam nas fêmeas para evitar 
o cio. “Alertamos quanto ao ris-
co dessas injeções pois às vezes 

o tutor do animal não imagina 
a gravidade dessa ação. Refor-
çamos que o método mais indi-
cado e saudável é a castração”, 
afirmou Fernanda.

As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Prefeitu-
ra vêm sendo realizadas por 
região específica a cada mês. 
O programa já beneficiou a re-
gião do Goiabal e atualmente 
está atendendo a área do Ribei-
rão Grande, beneficiando tam-
bém a população da Cruz Gran-
de e Bom Sucesso. Até o final 
do ano a expectativa é realizar 
a castração de mil animais.

Em breve, a Prefeitura irá 
divulgar a próxima região que 
será contemplada. Para se ins-
crever o interessado deve apre-
sentar: CPF, comprovante de 
endereço e cartão do Cadastro 
Único, pois será dada priorida-
de para famílias de baixa ren-
da. Serão atendidos 2 animais 

por residência incluindo felino 
e priorizando fêmeas. No mo-
mento da inscrição, o tutor do 
animal receberá o dia, horário 
e cuidados pré-cirúrgicos.

“Todos os animais castrados 
pelo programa da Prefeitura 
serão microchipados. Isso 
significa que os animais se-
rão monitorados através uma 
plataforma doada para a Pre-
feitura pela My Track Pet. É 
como se fosse o ‘gps dos ca-
chorros’, em que o microchip 
está atrelado ao CPF do tu-
tor. Assim, com o microchip, 
a Prefeitura tem condições 
de monitorar esse animal: se 
ele se perder, teremos mais 
chances de localiza-lo ou, se 
por alguma razão esse ani-
mal sofreu maus tratos ou foi 
abandonado, nós também va-
mos localizar o tutor respon-
sável”, explicou a veterinária 
Fernanda Mussi.

Divulgação

Divulgação

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022: 

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor 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 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 

Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

3ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 05/2020, do Poder Executivo, que “Comunica VETO PARCIAL ao Autógrafo n° 86/2020 
que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros 
‘mototaxista’, em serviço comunitário de rua ‘motoboy’ e em transporte remunerado de 
mercadorias ‘motofrete’, e determina outras providências. (Projeto de Lei n° 21/2020)”.

II. Projeto de Lei n° 63/2021, do Vereador Gilson Nagrin, que “Determina que a concessão 
do alvará de funcionamento definitivo das empresas que prestem serviços de estampagem de 
placas de identificação veicular – PIV estará condicionada à apresentação de credenciamento 
junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo”.

       Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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PORTARIA Nº 17/2021. 
Exonerar Assessor Parlamentar.

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

Art. 1º – Exonerar a pedido, a Sra. Natália 
Aparecida Pereira Lopes Muassab do emprego de 
Assessor Parlamentar do quadro de pessoal em 
comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 30 de 
janeiro de 2021.

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2021.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto – Norbertinho
1 º Vice-Presidente

Vereador Profº. Felipe Guimarães
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos - Herivelto Vela
1° Secretário

Vereador Renato Nogueira 
  2° Secretário

  

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 18/2021
Nomear Assessor Parlamentar.

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

Art. 1º – Nomear o Sr. Kristian Figueira Coelho 
para o emprego de Assessor Parlamentar do quadro 
de pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.777,09 (quatro 
mil e setecentos e setenta e sete reais e nove centavos), 
a partir de 01 de fevereiro de 2021.

Parágrafo único – O controle da frequência 
será realizado pelo Gabinete no qual o servidor 
comissionado estiver lotado. 

Art. 2º – O cargo em comissão é de livre provimento 
e preenchido com o pressuposto de temporalidade, não 
adquirindo quem o exerce o direito à continuidade no 
cargo, passível de demissão ad nutum, conforme artigo 
37, inc. II da Constituição Federal. 

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2021.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto – Norbertinho
1 º Vice-Presidente

Vereador Profº. Felipe Guimarães
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos - Herivelto Vela
1° Secretário

Vereador Renato Nogueira 
  2° Secretário

A 2ª Sessão Ordinária da Câma-
ra de Pindamonhangaba em 2021 foi 
realizada nesta segunda-feira, dia 1º 
de fevereiro, no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin” e a Ordem do Dia con-
tou com 4 Projetos, sendo um Veto 
do Executivo e outros 3 Projetos de 
Lei. O veto foi rejeitado pelos vere-
adores e os todos os projetos foram 
aprovados por unanimidade.

CMTM aprovado
com emendas
O item II da pauta de votações foi 

o Projeto de Lei n° 29/2019, do Po-
der Executivo, que “Cria o Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade Urbana do Município 
de Pindamonhangaba – CMTM e dá 
outras providências”. O projeto re-
cebeu duas emendas e foi aprovado. 
A Emenda nº 02, de autoria dos ve-
readores Julinho Car (PODEMOS) e 
Norbertinho (PP) e da vereadora Re-
gininha (PL) e determina alterações 
nos incisos IV e VI do artigo 4º e nos 
parágrafos 1º e 3º do artigo 7º do 
referido projeto. Ja a Emenda nº 03 
do vereador Carlos Moura - Magrão 
(PL) altera o artigo 3º com a altera-
ção do inciso I e a inclusão da alínea 
“m” e com a inclusão do inciso II e 
inclusão da alínea “h”.

Desta forma, de acordo com o 
artigo 1°, “Fica criado o Conselho 

Por votação unânime e com 2 emendas, Câmara decide 
aprovar o CMTM - Conselho Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município também

foi aprovado, por unanimidade, pelos parlamentares de Pindamonhangaba

Municipal de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade Urbana de Pindamo-
nhangaba - CMTM, integrado à es-
trutura administrativa do Município, 
vinculado à Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, órgão consultivo 
e deliberativo com a

finalidade de assegurar a par-
ticipação comunitária e servir de 
instância de articulação interseto-
rial para assessorar a Administração 
Pública Municipal nas questões rela-
cionadas ao Trânsito, Transporte e 
Mobilidade Urbana no Município de 
Pindamonhangaba, objetivando pro-
mover o acesso aos equipamentos 
sociais e urbanos que garantem o di-
reito à cidade”.

O projeto informa que compete 
ao CMTM: I - acompanhar e propor 
diretrizes para os serviços de trans-
portes, sendo ele individual ou cole-
tivo, de pessoas ou bens; II - acom-
panhar o processo licitatório para 
concessão do Transporte Coletivo no 
Município; III - propor as normati-
zações em questões de transporte e 
sugerir alterações que contribuam 
para a sua eficiência, observada a le-
gislação vigente; IV - manifestar-se 
sobre as diretrizes para a criação, al-
teração e extinção de linhas e itine-
rários do transporte coletivo, entre 
outros.

Ainda em conformidade com a 

emenda aprovada no artigo 3°, o 
projeto prevê que o Conselho Muni-
cipal de Trânsito, Transporte e Mo-
bilidade Urbana de Pindamonhan-
gaba — CMTM — será composto por 
representantes do Poder Público e 
da sociedade civil,  por titulares e 
seus respectivos suplentes, sendo 
13 (treze) representantes do Poder 
Público (Departamento Municipal 
de Trânsito, Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, Secretaria de 
Infraestrutura e Planejamento, Se-
cretaria de Educação, DER - Depar-
tamento de Estradas e Rodagem, 
representante da Polícia Militar, Se-
cretaria Municipal de Habitação e 
Meio Ambiente; Secretaria de Saúde; 
representante da Sabesp, represen-
tante da Empresa de Prestadora de 
Serviço de Gerenciamento do Esta-
cionamento Rotativo, representante 
da Empresa Prestadora de Serviço 
de Transporte Público Coletivo e re-
presentante da unidade DETRAN de 
Pindamonhangaba. Também parti-
cipação do CMTM, 13 (treze) repre-
sentantes da Sociedade Civil,  entre 
eles representantes das entidades 
ou movimentos sociais organizados, 
entidades Acadêmicas e de Pesqui-
sa, representantes de entidades e 
conselhos de classe, entidades de 
representação dos trabalhadores, 
representantes de entidades empre-

sariais, taxistas e representante de 
estudantes do município. O mandato 
dos membros do Conselho será de 2 
(dois) anos, permitida até uma re-
condução ou reeleição. O CMTM será 
composto por Câmaras Temáticas, 
instituídas através de resoluções, 
contemplando os temas relacionados 
ao trânsito, transportes, mobilidade, 
acessibilidade, saúde, educação e 
outros afins. Segundo o artigo 6°, o 
regimento Interno do CMTM deverá 
ser aprovado em até 30 (trinta) dias 
a contar da primeira reunião ordiná-
ria do mesmo.

Veto rejeitado
Constando na Ordem do Dia como 

primeiro projeto a ser apreciado, o 
Veto n° 01/2021, do Poder Executivo, 
que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 
96/2020 que altera a Lei n° 5002, de 
19 de dezembro de 2013, que Autori-
za a criação de Distrito Empresarial, 
concede incentivos fiscais e outros 
benefícios às Sociedades Empre-
sariais que vierem a se instalar no 
Município e dá outras providências 
(Projeto de Lei n° 122/2020 de au-
toria do Vereador Janio Ardito Lera-
rio)” foi rejeitado pelo plenário por 
votação unânime.

Gestão de Resíduos Sólidos
Os vereadores também aprova-

ram o item 3º da pauta da Ordem 
do dia: o Projeto de Lei n° 02/2020, 
do Poder Executivo, que “Institui o 
Plano Municipal de Gestão Integra-
da de Resíduos Sólidos do Município 
de Pindamonhangaba”. O projeto re-
cebeu a Emenda n 03, do vereador 
Carlos Moura - Magrão (PL) que al-
tera a redação doartigo 6º e inclui o 
parágrafo único que diz que “Caberá 
a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente a coordenação , acompanha-
mento, fiscalização e implantação do 
Plano”. Com a aprovação, fica insti-
tuído o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PM-
GIRS do Município de Pindamonhan-
gaba que tem como objetivo promo-
ver os serviços públicos municipais 
de resíduos sólidos no município, 
mediante o estabelecimento de me-
tas e ações programadas que deve-
rão ser executadas num horizonte de 
20 (vinte) anos. Segundo artigo 2°, 
“o Plano Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 
é um instrumento de gestão a curto, 
médio e longo prazo, no qual o Po-
der Público assume a responsabili-
dade de implantar políticas públicas 
para o manejo dos resíduos sólidos”. 
Desta forma, o PMGIRS, como instru-
mento da Política Municipal de Sa-
neamento, tem como diretrizes, res-
peitadas às competências da União e 
do Estado, melhorar a qualidade da 
sanidade pública, manter o meio am-
biente equilibrado em busca do de-
senvolvimento sustentável, além de 
fornecer elementos ao poder público 

e a coletividade para defesa, conser-
vação e recuperação da qualidade 
e salubridade ambiental, cabendo 
a todos o direito de exigir a adoção 
de medidas neste sentido. O objeti-
vo geral do Plano é a não geração e 
a redução de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de con-
sumo sustentável, consubstanciada 
na implantação de medidas visando 
aumentar a reciclagem e a reutili-
zação dos resíduos, e na destinação 
ambientalmente adequado dos re-
jeitos. Entre outras ações o PMGIRS 
pretende  melhorar a eficiência da 
gestão e/ou operação de resíduos no 
Município; sistematizar e organizar 
a situação dos Resíduos da Constru-
ção Civil - RCC gerados no Municí-
pio; manusear e destinar de maneira 
adequada os Resíduos de Serviço de 
Saúde - RSS; instruir procedimento 
para correta segregação e ferramen-
tas para a fiscalização e implemen-
tar ações de logística reversa.

O artigo 7° do referido projeto 
esclarece que o PMGIRS de Pindamo-
nhangaba deverá ser revisado, obri-
gatoriamente, a cada 4 (quatro) anos 
ou em prazo inferior a este, quando 
necessário for.

Serviço de Táxi
E, por último, o plenário delibe-

rou aprovar - por unanimidade - o 
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 
42/2021, dos vereadores Francis-
co Norberto Silva Rocha de Moraes 
– Norbertinho (PP) e Carlos Moura 
– Magrão (PL), que “Altera a Lei n° 
6.317, de 05 de março de 2020, que 
Dispõe sobre as normas gerais para a 
permissão do serviço de transporte 
individual de passageiros em veícu-
los de aluguel – táxi, no Município 
de Pindamonhangaba”. Com a apro-
vação, o artigo 1º do Projeto deter-
mina que o caput do art . 11 da Lei n° 
6.317, de 05 de março de 2020, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 11 Os veículos a serem utili-
zados no serviço de táxi, com, no mí-
nimo (04) quatro portas, deverão es-
tar em bom estado de funcionamento, 
segurança, higiene e conservação, a 
ser comprovada por meio de vistoria 
prévia, e de acordo com as exigências 
desta Lei”.

3ª sessão ordinária
A Câmara de Pindamonhangaba 

volta a reunir na próxima segunda-
feira, dia 8 de fevereiro, a partir das 
14 horas, no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” para a realiza-
ção da 3ª sessão ordinária de 2021. A 
sessão plenária é pública, entretan-
to, em função do Ato nº 009/2020, 
será feita sem a presença de público 
no plenário da Casa. E para que haja 
transparência dos atos legislativos, a 
sessão ordinária terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela internet no por-
tal www.pindamonhangaba.sp.leg.br.

Extrato de Contrato - 2021

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.

Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
                        CNPJ: n.º 00.360.305/0001-04

Contrato n.º 01/2021 

Objeto: Contrato para prestação de serviços de 
agendamento de pagamentos e/ou recebimentos 
pela Caixa Econômica Federal através da 
utilização do sistema Folha Caixa Web.

Valor total: Tarifa zero.
Prazo: 12 (doze) meses.
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saúde
UBS Terra 
dos Ipês terá 
alteração no 
sistema de 
marcação de 
consulta

A Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba 
afirmou que acolheu as 
reclamações populares 
sobre o sistema de mar-
cação de consultas na 
unidade básica de saú-
de do bairro Terra dos 
Ipês. A nova gestora da 
unidade de saúde irá 
discutir com a comuni-
dade e propor um novo 
formato que não gere 
formação de fila e aglo-
meração.

“O sistema atual de 
marcação concentrada 
numa data específica foi 
definido no passado com 
a própria a comunidade, 
mas reconhecemos que 
hoje há necessidade de 
reformulação e iremos 
divulgar em breve as mu-
danças”, afirmou a secre-
tária adjunta de Saúde, 
Mariana Prado.

Prefeitura inicia vacinação 
para profissionais de 
saúde com mais de 20 anos

Covid-19: Pinda registra 2 óbitos, 117 
novos casos e 91 pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba divulgou, 
em seu Boletim Epidemiológico 

dessa quinta-feira (4), 2 óbitos 
sendo 1 óbito confirmado para 
covid-19, de morador do bairro 

das Campinas e 1 óbito sus-
peito de morador do bairro São 
Benedito. A Prefeitura lamenta 

as mortes e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim de hoje registra, 
ainda, 117 novos casos de 
covid-19 e 91 pacientes recupe-
rados.

O total de ocupação de leitos 
de UTI, somando redes pública e 
particular, está em 94%. As UTIs 
públicas estão com ocupação 
de 100% e as UTIs particulares 
estão com ocupação de 86%, 
ou seja, de 14 leitos, 12 estão 
ocupados. Já a ocupação de 
enfermaria é de 45%, somados 
os leitos públicos e particulares. 
Desde o início da pandemia até 
hoje são 6759 moradores de Pin-
damonhangaba infectados pela 
covid-19. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para procure os 
Gripários em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro, UPA 
Araretama e UPA Moreira César) 
para tratamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a pa-
cientes com suspeita de covid-19 
estão com movimentação acima 
da média, por isso contamos com 
a compreensão da população.

Casos novos

117 casos novos: Água Preta, 
Alto Do Cardoso, Araretama, 
Bem Viver, Bom Sucesso, Bosque, 
Campinas, Campo Belo, Campos 
Maia, Castolira, Centro, Cíce-
ro Prado, Cidade Nova, Cidade 
Jardim, Crispim, Cruz Pequena, 
Feital, Goiabal, Jardim Cristina, 

Jardim Eloyna, Jardim Imperial, 
Jardim Regina, Karina, Laerte As-
sunção, Liberdade, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Moreira César, 
Oliveiras, Ouro Verde, Parque Das 
Nações, Pasin, Piracuama, Rodeio, 
Santa Luzia, Santana, São Benedi-
to, São Domingos, Terra Dos Ipês, 
Triângulo, Vale Das Acácias, Vila 
Rica, Vila São Benedito, Vila Verde 
e Vista Alegre.

91 Recuperados: Alto 
Do Cardoso, Andrade, 
Araretama, Bem Viver, Boa 
Vista, Bosque, Campinas, 
Castolira, Centro, Cícero 
Prado, Cidade Nova, Cris-
pim, Cruz Pequena, Feital, 
Galega, Jardim Cristina, 
Jardim Eloyna, Jardim 
Mariana, Karina, Laerte 
Assunção, Lessa, Liberda-
de, Mandú, Mantiqueira, 
Moreira César, Padre Ro-
dolfo, Parque Das Palmei-
ras, Parque São Domingos, 
Pasin, Real Ville, Ribeirão 
Grande, Santa Cecília, São 
Benedito, Socorro, Terra 
Dos Ipês, Triângulo, Vale 
Das Acácias, Vila Rica, 
Vila, São Benedito, Vila 
São José, Vila Verde e Vitó-
ria Park.

Pacientes recuperados

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunica que a par-
tir desta sexta-feira (5), a faixa 
etária para a vacinação dos 
profissionais de saúde em geral 
será de 20 anos.

Serão disponibilizadas 200 
doses de vacina pela manhã e 
200 doses de vacina no período 
da tarde. O horário de funciona-
mento é das 7h30 às 17 horas.

Para se vacinar, o profissio-
nal de saúde da faixa etária 
citada precisa apresentar car-
teira profissional e comprovan-
te de atividade (serão aceitos: 
holerites, carteira de trabalho 
ou inscrição nominal do profis-
sional no CNES ou alvará sani-
tário). É imprescindível levar 
termo de cadastro preenchido. 
O termo está disponível no site 
da Prefeitura (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br), no ban-
ner coronavírus no alto da pá-
gina, opção vacinação covid-19. 

Importante destacar que to-
dos os documentos serão checa-
dos pela equipe de vacinação. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pede a compreensão 
de todos que serão vacinados. 
“Estamos todos passando por 
um momento estressante e a 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

vacinação representa a espe-
rança de dias melhores”, co-
mentou a secretária de Saú-
de da Prefeitura, Valéria dos 
Santos. “Estamos vacinando a 
todos de cada grupo e amplia-

remos os grupos conforme as 
vacinas forem enviadas a nós 
pelo Governo do Estado. Con-
tamos com a compreensão de 
todos para evitar aglomerações 
e ter paciência para seu mo-

mento de vacinação. Estamos 
seguindo todas as regras de dis-
tanciamento, disponibilizamos 
álcool em gel e exigimos o uso 
de máscara para todos”, solici-
tou a secretária.

Vacinação está atendendo 
a cada grupo prioritário e 
sendo ampliada aos novos 
grupos conforme as vacinas 
são enviadas pelo Governo 
do Estado

Reprodução
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Comunicado à praça.
Claudemir de Oliveira perde  certidão de nº 006/2007, 
no período de 03/11/1982 a 18/06/1985,  com data de 
expedição 30/03/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 016/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANDRE DOS SANTOS 
TOLEDO N, responsável pelo imóvel situado a 
RUA FRANCISCO BUENO GARCIA LEME,S/
NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 05   LOTE  
135   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO110104031000, 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. 
NOT 2019-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 017/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) AGRO PASTORIL E 
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável 
pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO 
BUENO GARCIA LEME,S/NR., Bairro 
MOMBAÇA, QUADRA 05   LOTE  135,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO110104031000, 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. 
NOT 2037-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais MUNICíPIO DE PINDAMONHANGABA

EsTADO DE sÃO PAULO

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 177/2020 de “AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA O 
PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, com validade de 12 meses, assinadas em 06/01/2021.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 005/2021 Empresa: LEVIN COMERCILA LTDA ME
***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 182/2020 de “AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL – 1C 
PARA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO”, com validade de 12 meses, assinadas em 
07/01/2021.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 006/2021 Empresa: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 121/2020 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS COM OU SEM MÃO DE OBRA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E OPERAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA COBERTURAS, PISOS 
E AFINS PARA ATENDIMENTO APOIAR AS FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”, com validade de 12 meses, assinadas em 13/01/2021.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 007/2021 Empresa: VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 162/2020 de “AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS 
ENTERAIS/ORAIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE E AOS 
MANDADOS DE SEGURANÇA (AÇÕES JUDICIAIS) DO MUNICÍPIO”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 13/01/2021.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 008/2021 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ATA nº 009/2021 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
ATA nº 010/2021 Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
ATA nº 011/2021 Empresa: RICARDO RUBIO EPP

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 164/2020 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA (TUBOS, 
CÔNICOS E SWAB DE RAYON) PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 13/01/2021.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 012/2021 Empresa: LEVIN COMERCILA LTDA ME

***
Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2021.

- COMTUR -  CONsELHO MUNICIPAL DE 
TURIsMO DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO PARA A 40ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA -   BIÊNIO 2020 – 2022

O Conselho Municipal de Turismo de 
Pindamonhangaba- COMTUR, através de 
sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR 
e a população interessada, para a 40ª reunião 
ordinária, a saber:
Data: 09/02/2021 - https://us02web.zoom.
us/j/87691170028?pwd=S3dkbkdMS3lTT0V
YakJUazJ5VHAyQT09  ID da reunião: 876 
9117 0028       senha de acesso: 434304
Horário: 19:00 h (duração máxima 1h 30 min 
horas).
PAUTA DA REUNIÃO:
1- APROVAÇÃO DA ATA DA 39º REUNIÃO 
ORDINÁRIA.
2- CARTÃO DE CRÉDITO/ FUMTUR
3- APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO DO FUMTUR
4- CRIAÇÃO DAS COMISSÕES DE 
TRABALHO (SUGESTÃO)
- COMISSÃO DE LEIS E 
ACOMPANHAMENTO - COMISSÃO DE 
RETOMADA / PROJETOS E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS - COMISSÃO DE AÇÕES 
JUNTO AO DETUR
5- Posicionamento/Postagens em nome do 
COMTUR
6- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR.

OBS: Os interessados a participar da reunião 
deverão enviar um e-mail para cadastro para 
turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br
Não será permitido assuntos políticos 
e partidários. As perguntas deverão ser 
realizadas através do chat, as quais serão 
analisadas e apresentadas através do 
mediador.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021. 

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

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) - reabertura
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 17/02/2021 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 099/2020 
(PMP 4813/2020) - reabertura
Para “contratação de empresa para locação de pá 
carregadeira”, com entrega dos envelopes até dia 
19/02/2021 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 100/2020 
(PMP 4814/2020) - reabertura
Para “contratação de empresa na locação de 
caminhão prancha tipo truck com rampa móvel”, 
com entrega dos envelopes até dia 18/02/2021 às 
08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 173/2020 
(PMP 7511/2020) - reabertura
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 17/02/2021 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 174/2020 
(PMP 7558/2020)
Para “locação de mini carregadeira 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 23/02/2021 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 194/2020 
(PMP 9559/2020) - reabertura
Para “contratação de empresa especializada 
em locação de caminhão toco com caçamba 
basculante, com fornecimento de motorista e 
combustível, para ser utilizado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento nos 
canteiros de obras da Prefeitura”, com entrega 
dos envelopes até dia 18/02/2021 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 198/2020 (PMP 9721/2020) - 
reabertura
Para “contratação de empresa especializada 
de serviços em exames de Impedanciometria, 
Audiometria e Bera, para atender emenda 
parlamentar”, com entrega dos envelopes até dia 
18/02/2021 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 003/2021 
(PMP 138/2021) 
Para “contratação de empresa especializada 
para locação de escavadeira hidráulica, 
com motorista, combustível, lubrificantes 
e manitenção preventiva e corretiva”, com 
entrega dos envelopes até dia 22/02/2021 às 
08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 004/2021 
(PMP 143/2021) 
Para “contratação de empresa especializada 
para locação de retroescavadeira, com 
operador, combustível, lubrificantes e 
manutenção preventiva e corretiva”, com 
entrega dos envelopes até dia 22/02/2021 às 
14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 006/2021 
(PMP 303/2021) 
Para “aquisição de materiais elétricos para 
serem utilizados na manutenção geral”, com 
entrega dos envelopes até dia 24/02/2021 às 
08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 007/2021 
(PMP 268/2021) 
Para “aquisição de materiais de serralheria para 
serem utilizados em diversas obras/manutenção 
no Município de Pindamonhangaba”, com 
entrega dos envelopes até dia 24/02/2021 às 
14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 008/2021 
(PMP 321/2021) 
Para “aquisição de estantes”, com entrega dos 

envelopes até dia 25/02/2021 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 009/2021 
(PMP 459/2021) 
Para “aquisição de aduelas (blocos de cunha)”, 
com entrega dos envelopes até dia 25/02/2021 
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 REGIsTRO DE PREÇO Nº 149/2020 
(PMP 8001/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
02/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de medalhas e troféus para 
premiação de campeonatos e eventos esportivos 
organizados e apoiados pela Semelp”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda ME: 08-
158,00; 10-39,60; 13-59,40; 14-59,40; Aquarela 
Comércio e Serviços Eireli: 01-3,46; 02-3,46; 03-
3,46; 04-330,00; 05-315,00; 06-267,00; 09-79,00; 
Claudinei Dias Vestuário ME: 11-37,62; 12-34,65; 
RVL Comércio de Materiais e Serviços Eireli: 07-
125,00. 

PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 152/2020 
(PMP 7505/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
03/02/2021, a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de arbitragem de diversas 
modalidades para a Semelp”, em favor da 
empresas FB Costa Esportes ME, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-95,00; 02-240,00; 03-
85,00; 04-75,00. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 153/2020 
(PMP 7503/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
29/01/2021, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de arbitragem de futsal 
para atender as necessidades da Semelp”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
FB Costa Esportes ME: 01-75,00; 02-104,45; 
Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão: 
03-105,00. 

 LICITAÇÃO DEsERTA / FRACAssADA 
PREGÃO Nº 046/2020 (PMP 2127/2020) 
A autoridade superior, face à manifestação do 
pregoeiro, declarou, em 02/02/2021, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa para prestação de serviço especializado 
de manutenção e conservação de gramados, 
jardins existentes e passeio de prédios públicos 
conforme termo de referência”. 
PREGÃO REGIsTRO DE PREÇO Nº 159/2020 
(PMP 4989/2020) 
A autoridade superior, face à manifestação do 
pregoeiro, declarou, em 29/01/2021, deserta 
a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de instalação de aparelhos de ar 
condicionado”. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 136/2020 (PMP 6469/2020) 
Foi firmado o contrato 004/2021, de 
27/01/2021, para “aquisição de gás de cozinha 
GLP para o preparo da alimentação escolar”, 
no valor de R$ 263.898,10, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Gasball 
Armazenadora e Distribuidora Ltda, o Sr 
Hemerson Tadeu Ribeiro Barbosa. 
PREGÃO Nº 139/2020 (PMP 6703/2020) 
Foi firmado o contrato 002/2021, de 12/01/2021, 
para “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de computação em 
nuvem, sob demanda, incluindo implantação, 
manutenção e suporte de topologias de 
aplicações de nuvem e a disponibilização 
continuada de recursos de Infraestrutura como 
Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) 
em nuvem pública”, no valor de R$ 162.063,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr Marcelo Ribeiro 
Martuyscelli, e pela contratada, empresa 
E-Master Tecnologia Ltda ME, a Sra Anelise 
Sander Rodrigues. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELMENTO ***
PREGÃO Nº 059/2020 (PMP 3718/2020) 
A autoridade superior, considerando a solicitação 
da Secretaria Municipal de Administração 
e manifestação da Secretaria Municipal 
de Finanças e Orçamento, e que cabe à 
Administração rever seus atos, determinou, 
em 03/02/2021, a revogação/cancelamento da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de cestas 
básicas”, com base no artigo 49 da lei federal 
8666/93 e súmula 473 do STF. 

AUTO DE IMPOsIÇÃO DE PENALIDADE 
DE ADVERTÊNCIA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos 
 e Agravos à Saúde
Vigilância sanitária

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em: 28/01/2021
Processo nº: 026/2020
Atividade: Mercearia
Razão Social: Wesley Ramos da Silva
CNPJ/CPF: 31078465894
Endereço: R. Bulgária, 355 -  Pasin
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Wesley Ramos da Silva 
CNPJ/CPF: 31078465894
Auto de Infração nº: 026/2020
Defesa: não apresentada 
Auto de Imposição de Penalidade de 
Advertência nº: 003020
Recurso: Aguardando prazo legal de 10 dias 
para apresentação

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
secretaria de saúde e  Assistência social

Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à saúde

Vigilância sanitária
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
PINDAMONHANGABA
Em: 31/10/20
Processo nº: 186/2020
Atividade: comercio varejista de bebidas
Razão Social: Adexon de Arruda Linhares
CNPJ / CPF:  07053153000146
Endereço: Avenida Fortunato Moreira 484 - 
centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Adexon de Arruda 
Linhares
CPF 30095420894
Auto de Infração  nº: 3151
Defesa: não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade multa:  
003544 
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa nº 
3146, valor de R$ 1380,50 (Um mil trezentos 
e oitenta reais e cinquenta centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data 
da publicação.

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
secretaria de saúde e  Assistência social

Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à saúde

Vigilância sanitária
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
PINDAMONHANGABA
Em: 14/07/20
Processo nº: 174/2020
Atividade: atividade médica restrita a 
consultas
Razão Social: GV DO BRASIL IND E COM 
DE AÇOS LTDA
CNPJ / CPF:  12884632000144
Endereço: ROD VER Abel Fabricio Dias 4320 
– Água Preta
Município:Pindamonhangaba
Responsável Técnica : Flávia S Salgado
CPF 36910757890
Auto de Infração  nº: 3561
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade multa:  
003546 
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa 
nº 3147, valor de R$ 2761,00 (Dois mil 
setecentos e sessenta e um reais). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da 
data da publicação.

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
secretaria de saúde e  Assistência social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à saúde
Vigilância sanitária

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
PINDAMONHANGABA
Em: 28/08/20
Processo nº: 181/2020
Atividade: atividade médica com recursos 
para realização de exames
Razão Social: PRONTO CLIN SC LTDA
CNPJ / CPF:  03974348000178
Endereço: Rua Major Jose dos Santos 
Moreira 281 - Centro
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal: Dinalia Maria Nascif de 
Almeida
CPF –957996136-00
Auto de Infração  nº: 3805
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade multa:  
003542 
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa nº 
3149, valor de R$ 276,10 (Duzentos e setenta 
e seis reais e dez centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da 
data da publicação.

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
secretaria de saúde e  Assistência social

Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à saúde

Vigilância sanitária
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
PINDAMONHANGABA
Em: 28/08/20
Processo nº: 182/2020
Atividade: atividade médica com recursos 
para realização de exames
Razão Social: PRONTO CLIN SC LTDA
CNPJ / CPF:  03974348000178
Endereço: Rua Major Jose dos Santos 
Moreira 281 - Centro
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal: Dinalia Maria Nascif de 
Almeida
CPF –957996136-00
Auto de Infração  nº: 3806
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade multa:  
003543 
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa nº 
3148, valor de R$ 276,10 (Duzentos e setenta 
e seis reais e dez centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da 
data da publicação.

CONsELHO MUNICIPAL DE 
AssIsTÊNCIA sOCIAL

 CONVOCAÇÃO – 
2ª 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 “2ª Reunião Ordinária de 
2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de atas;
- Composição das Comissões do CMAS;
- Lei do SUAS Municipal;
- Informes Gerais.

Dia: 10/02//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

CONsELHO MUNICIPAL DOs DIREITOs DA 
CRIANÇA E DO ADOLEsCENTE – CMDCA

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, representantes governamentais e da 
sociedade civil, convocados a comparecerem 
na data abaixo, para a realização da “2ª 
Reunião Extraordinária de 2021”, cuja pauta 
vem a seguir:
Pauta:
• Apresentação do projetos aprovados – 
Edital FUMCAD 2021;
• Atualização da Composição das Comissões 
CMDCA;
Data: 09/02/2021 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas)
Transmissão online pela página do Facebook: 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes 
e justifiquem sua falta através do e-mail: 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Tabela I - Crédito 

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.03.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
59 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 541.000,00 

01.03.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
60 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 153.000,00 

01.03.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
61 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00 

01.03.40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
01.03.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
1218 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.737.000,00 

01.03.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
1219 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 533.000,00 

01.03.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
1220 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 70.000,00 

01.03.40 | 15.452.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 350.000,00 

01.03.40 | 15.452.0009.2028 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1222 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 20.000.000,00 

01.03.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1223 3.3.90.30.00 Material de Consumo 350.000,00 

01.03.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1224 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 849.318,30 

01.03.50 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.03.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
1225 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 6.951.000,00 

01.03.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
1226 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.571.000,00 

01.03.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
1227 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 750.000,00 

01.03.50 | 04.122.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1228 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

01.03.50 | 04.122.0009.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00 
1229 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 

01.03.50 | 04.122.0009.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00 
1230 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 

01.03.50 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1231 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.750.000,00 

01.03.50 | 15.451.0017.1006 | 05 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1232 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 130.000,00 

01.03.50 | 15.451.0017.1006 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1233 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00 

01.03.50 | 15.451.0017.2088 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1234 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000.000,00 
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01.03.50 | 15.451.0017.2088 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1235 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1236 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.1003 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1237 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.2027 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1238 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.350.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1239 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 
1240 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 

01.03.50 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1241 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 667.218,49 

01.03.50 | 15.452.0009.2029 | 08 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1242 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 

01.03.50 | 15.452.0017.2087 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1243 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00 

01.03.50 | 15.452.0017.2089 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1244 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.000.000,00 

01.03.50 | 15.512.0009.1004 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1245 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00 

01.03.50 | 15.512.0017.1007 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1246 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 

01.03.50 | 15.512.0017.1015 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1247 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00 

01.03.50 | 26.782.0009.2031 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1248 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00 

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.03.10 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
1249 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 

01.03.10 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 
1250 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 

01.03.10 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1251 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 680,00 

  47.937.216,79 
Tabela II - Anulação 

01.02.20 DEPARTAMENTO JUDICIAL 
01.02.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
47 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -188.000,00 

01.02.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
48 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -52.000,00 

01.02.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
49 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -1.000,00 

Total Geral 
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01.02.40 DEPARTAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
01.02.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
56 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -188.000,00 

01.02.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
57 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -52.000,00 

01.02.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
58 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -1.000,00 

01.03.20 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

01.03.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
68 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -165.000,00 

01.03.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
69 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -49.000,00 

01.03.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
70 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -1.000,00 

01.03.20 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
71 3.3.90.30.00 Material de Consumo -2.000,00 

01.03.20 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 
72 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -2.000,00 

01.03.20 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
73 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -680,00 

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
776   3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -6.951.000,00 

01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
777   3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -2.571.000,00 

01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
778   3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -750.000,00 

01.13.40 | 04.122.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
779   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 

01.13.40 | 04.122.0009.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00 
780   3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil -5.000,00 

01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
782   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -1.750.000,00 

01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 05 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
783   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -130.000,00 

01.13.40 | 15.451.0017.2088 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
784   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -1.000.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
785   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.2027 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
786   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -3.350.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
787   3.3.90.30.00 Material de Consumo -1.500.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 
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788   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -30.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
789   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -667.218,49 

01.13.40 | 15.452.0017.2087 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
790   3.3.90.30.00 Material de Consumo -100.000,00 

01.13.40 | 15.452.0017.2089 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
791   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -4.000.000,00 

01.13.40 | 15.512.0009.1004 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
792   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -100.000,00 

01.13.40 | 15.512.0017.1007 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
793   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -50.000,00 

01.13.40 | 15.512.0017.1015 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
794   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -100.000,00 

01.13.40 | 26.782.0009.2031 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
817   3.3.90.30.00 Material de Consumo -80.000,00 

01.16.20 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SOLÍDOS 
01.16.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00 
721   3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -1.737.000,00 

01.16.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00 
722   3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -533.000,00 

01.16.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00 
723   3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -70.000,00 

01.16.20 | 15.452.0009.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1083 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -350.000,00 

01.16.20 | 15.452.0009.2028 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
724   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -20.000.000,00 

01.16.20 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
820   3.3.90.30.00 Material de Consumo -350.000,00 

01.16.20 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
821   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -849.318,30 

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.13.40 | 04.122.0009.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00 
1197 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -2.000,00 

01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1196 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -20.000,00 

01.13.40 | 15.451.0017.2088 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1195 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -30.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.1003 | 08 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
1194 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -30.000,00 

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 08 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
845   3.3.90.30.00 Material de Consumo -30.000,00 

  -47.937.216,79 Total Geral 

EsTADO DE sÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5922, de 14 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 4º da Lei nº 6.403, de 
14 de janeiro de 2021,

DECRETA:

Art.1º Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 47.937.216,79 (quarenta e sete 
milhões novecentos e trinta e sete mil duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), para 
adequação orçamentária do executivo, no corrente exercício, conforme as dotações orçamentárias 
constantes na Tabela I.

Art.2º Os recursos remanejados pelo artigo anterior serão cobertos com as anulações das dotações 
constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino             Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal em Exercício            secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 14 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

PORTARIA INTERNA DA sECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINIsTRAÇÃO Nº 207, DE 02 DE FEVEREIRO 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, e considerando a Portaria Geral 
nº 5.477, de 28 de janeiro de 2021,  Resolve CESSAR a designação da servidora pública municipal 
Thaiane Tercília dos Santos Vieira de Carvalho, como presidente nas comissões de Processos 
Administrativos Disciplinares a seguir relacionados:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019
- Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2019;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019; 
- Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2019;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2020.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2021.
                    Marcelo Ribeiro Martuscelli
secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de fevereiro de 2021.
SMA/ssf./Portaria Geral 5477/2021.
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IA3 retoma “Medeia em Faces” com 
ofi cinas e ensaio aberto

A ‘Cia. O Clã da Dan-
ça’ relembra brincadeiras 
tradicionais, parlendas 
e cantigas de roda com 
o evento online “Meus 
Quintais”. 

O projeto foi contem-
plado no ‘Edital Lingua-
gens Artísticas Lei Aldir 
Blanc/FMAPC – Fundo 
Municipal de Apoio às Po-
líticas Culturais’. 

De acordo com os or-
ganizadores do projeto, 
da ‘Cia. O Clã da Dança’, 
com o avanço das novas 
tecnologias, as brinca-
deiras tradicionais estão 

sendo abandonadas pelas 
crianças e não aprendi-
das pelas novas gerações. 
Nessa perspectiva, o pro-
jeto “Meus Quintais” bus-
ca relembrar as riquezas 
da cultura popular.  

Devido ao retorno à 
fase vermelha do “Plano 
São Paulo”, a ação será 
online no Canal do Youtu-
be da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. 

As atividades serão 
postadas no dia 1 de mar-
ço no canal do Youtube, 
ficando disponíveis até o 
dia 31.

Depois do ano marcante 
como foi o de 2019 para o pro-
jeto “Medeia em Faces”, no qual 
conquistou importantes pre-
miações no Festival Estudantil 
de Mogi das Cruzes e no Festival 
de Teatro de Itapevi, a iniciativa 
retoma as atividades neste iní-
cio de 2021 ao ser contemplada 
em dois editais: o de Linguagens 
Artísticas, do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Culturais, 
e o Proac Expresso (Estadual) 
– ambos por meio da Lei Aldir 
Blanc.

Após a primeira montagem 
do texto – que é uma adaptação 
livre da tragédia grega de Eurí-
pides (431 a.C.), conduzida pelo 
dramaturgo Alberto Marcondes 
Santiago –, em 2012, o projeto 
foi retomado no ano de 2018, já 
apoiado pelo Instituto IA3.ORG 
dentro do projeto Atores Socias 
– iniciativa da instituição que 
envolve crianças e adolescentes 
no desenvolvimento, interpre-
tação cênica e exercícios de dra-
maturgia. Nesta fase de pré-pro-
dução do espetáculo, dentro do 
edital de Linguagens Artísticas, 
serão realizadas oficinas para o 
público externo (Técnica Vocal, 
Expressão Corporal e Criação 
de Personagens) e um ensaio 
aberto. Dentro do Proac Expres-
so, serão realizadas apresenta-
ções com transmissões online.

“Neste momento, a Medeia 
passa talvez pela sua maior 
transformação desde seu início. 
O Grupo está estudando de for-
ma minuciosa e desenvolvendo 
as habilidades e conhecimentos 
pilares do teatro, como o corpo, 
a voz e a interpretação”, afir-
ma Wesley Peterson da Silva, 

de Dramaturgia e Direção do 
espetáculo. “O público pode es-
perar algo emocionante, tocan-
te e transformador. O objetivo é 
que quem participe das oficinas 
saia com a vontade e curiosida-
de despertadas para a prática 
teatral e quem participar como 
público leve a reflexão sobre a 
sociedade neste momento e so-
bre suas vidas.”

O espetáculo e o projeto
O “Medeia em Faces” nas-

ceu do sonho do ator Mauro 
Morais, de Pindamonhangaba, 
que para sua realização inicial 
contou com a adesão de artistas 
militantes da cultura na região. 
Valendo-se da estética trágica, 
a adaptação do espetáculo pre-
tende promover o efeito de te-
mor e compaixão por meio da 
leitura de um mundo de ideali-
zação do amor das mães pelos 
seus filhos, e da negação dos 
comportamentos e sentimentos 
humanos em seu cotidiano.

A montagem traz de forma 
íntima o mito, até hoje recor-
rente em nossa sociedade, que 
desafia o tempo ao aproximar 
a mulher grega da mulher con-
temporânea provocando o pa-
radoxo da razão versos emoção 
no público, ao julgar essa aman-
te que oscila entre o mito e o hu-
mano. Ela é a bruxa, a mãe e a 
dona de casa, um ser passional 
que usa todo o seu conhecimen-
to para dar à Jasão, seu marido, 
o poder desejado e, em retribui-
ção, é traída por ele. Sem famí-
lia, sem rumo, ultrajada vai às 
últimas consequências, do amor 
incondicional à ira irreversível, 
ao assassinato dos seus filhos 
que ela tanto ama.

Produzido desde 2018 a parti r da iniciati va “Atores Sociais”, o espetáculo será marcado neste ano por 
ofi cinas, ensaio aberto e apresentações com transmissão online

Atores Sociais

Amparado nas diversas ferramentas de desenvolvimento, interpretação cênica 
e exercícios de dramaturgia, o projeto “Atores Sociais” visa ao protagonismo de 
crianças e adolescentes e ao fomento à cidadania. Em mais de 5 anos de projeto, 
foram atendidas cerca de 500 crianças e jovens residentes nos bairros do Arare-
tama, Jardim Regina, Piracuama, Feital e bairros circunvizinhos. Neste período 
foram mais de 60 apresentações ao público.

Projeto “Meus Quintais” 
resgata danças e 
brincadeiras populares 
da infância

Ederson Cleiton

Divulgação

Prefeitura realiza licitação 
para obras emergenciais 
na Igreja São José

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará, na sexta-
feira (12), o recebimento da do-
cumentação para a Tomada de 
Preço nº 01/21 que irá definir 
a contratação de uma empresa 
especializada para a execução 
de obras de reparo emergencial 
na Igreja São José.

A intervenção que será rea-
lizada visa a garantir a conser-
vação emergencial do imóvel 
histórico, que necessita futu-
ramente de uma restauração 
interna e externa. Os trabalhos 
estão baseados no resultado de 
uma Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público. Em de-
cisão, o juiz Luís Felipe Souza 
Fonseca determinou o reparo 
emergencial da Igreja de São 
José da Vila Real de Pindamo-
nhangaba, “evitando o pereci-
mento do patrimônio histórico 
e cultural, com execução dos 
serviços básicos de remoção de 
vegetação nas trincas, reparo 
no sistema de calhas para evi-
tar infiltrações, manutenção 
no forro da Igreja, entre outras 
ações visando a preservação do 
templo”.

“A Prefeitura está sendo so-
lidária à Mitra Diocesana que 
é a real responsável pelo patri-
mônio. A Mitra contratou uma 
empresa especializada em res-
tauro e manutenção de bens 
tombados para realizar o proje-
to especifico emergencial e ago-

ra o município executará esse 
trabalho”, afirmou a secretária 
de Obras e Planejamento da 
Prefeitura, Marcelo Franco.

Segundo ela o objetivo no 
momento é garantir que o 

patrimônio não receba mais 
deteriorações e a ação emer-
gencial ainda não garante a 
abertura total do templo reli-
gioso. O valor inicial orçado é 
de R$ 247 mil.
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Felicidades!
Para  Ádila Alves, aniversariante do dia 01 de feve-

reiro. Ela recebe todo o carinho dos fi lhos Igor e Nina 
(foto), de todos os familiares e também dos colegas da 
UPA Araretama.

Muitas bênçãos  
Para o prefeito Isael Domingues 

que celebra mais um ano de vida no 
próximo dia 9. Sua esposa Cláudia, 
seus fi lhos Matheus e Vinícius, seu 
sogro Edson, sua mãe, suas irmãs, 

familiares e amigos o parabenizam, 
desejando muita saúde, sabedoria 

e serenidade. 

Felicidades
Ainda em ritmo de mudança, quem 
comemorou mais um aniversário 
na sexta-feira, 29 de janeiro, foi a 
jovem esteticista, Rayenne Furtado 
Taveira Franco. Ao lado do mari-
dão Dione e da fi lhota Antonella, 
Rayenne recebeu os cumprimentos 
da mamãe Denise, da maninha 
Rayssa e dos amigos de Taubaté 
e colegas de trabalho de São José 
dos Campos por mais ano de vida! 
Parabéns e felicidades!

Muita luz  
Para o aquariano Ademir Pereira, 

que completa mais um ano de vida nesta 
sexta-feira (5). Ele recebe os parabéns 
da sua esposa Terezinha, dos seus fi lhos 
Thales, Lucas e Rômulo e de todos os 
seus amigos e familiares. Felicidades, 
Ademir, saúde e paz! 

Sabedoria e paz
É o que todos os amigos e familiares do Matheus Louzada dese-

jam a ele pelo seu aniversário, na próxima segunda-feira, dia 8. Ele 
recebe os parabéns em especial do seu fi lho Noah e da sua esposa 
Gabrielly. 

Novo ciclo 

Quem faz aniversário nesta sexta-feira, 
5, é o cinegrafi sta e fotógrafo Sérgio Ribeiro 
(Portal R3). Todos os seus familiares e ami-
gos desejam muita luz, saúde, sabedoria e 
sucesso.

Tudo de lindo 
Para Daniela Rodrigues, aniversariante deste sá-

bado, dia 6 de fevereiro. Seu esposo Carlos, sua fi lha 
Ana Clara e todos os seus familiares e amigos desejam 
muita luz, saúde, alegria e amor. 

Prosperidade  
Quem celebra mais um aniversário neste sábado, 

dia 6 de fevereiro é a Eliane Ferreira (DCR). Toda a sua 
família e seus amigos, em especial seus colegas de tra-
balho desejam um novo ciclo cheio de paz, de saúde e de 
prosperidade. 

Ademir, saúde e paz! 
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