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Em fase fi nal, Rodoviária de Moreira 
César receberá serviços na parte externa

As obras de construção do 
Terminal Rodoviário do Distrito 
de Moreira César estão pratica-
mente fi nalizadas pela empresa 
Convale Construtora. Os servi-
ços externos serão realizados 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, pois estes não fazem 
parte do escopo da obra.

Nesta semana foram conclu-
ídos os serviços de pintura in-
terna/externa e a instalação do 
pórtico da fachada. Agora, a Pre-
feitura irá executar a ilumina-
ção da fachada e de todo o pátio 
de manobra, a implantação do 
fechamento externo em gradil 
eletrofundido e a sinalização in-
terna de trânsito no pátio.

PÁG. 7

Com um investi mento de R$ 2.786.976,05, o terminal de passageiros está localizado ao lado da Vila dos Afetos, no anti go páti o da festa

A CDHU – Companhia de Desen-
volvimento Habitacional Urbana rea-
lizou na Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, na manhã de terça-feira (9), a 
defi nição por sorteio dos endereços 
das primeiras moradias do empreendi-
mento localizado no bairro Karina, em 
Moreira César. Com o procedimento, 

após a análise fi nal, os 40 primeiros 
contemplados poderão receber as 
chaves nas próximas semanas.

As unidades habitacionais de 
Pindamonhangaba totalizam 236 
imóveis, localizados na Rua Dr. Gon-
zaga, Distrito de Moreira César, com 
investi mento de R$ 19,3 milhões. 

CDHU entregará primeiros 
apartamentos ainda este mês

Em virtude da pandemia da covid-19, o evento foi realizado virtualmente pelo Facebook

Pinda declara guerra 
contra dengue e 
escorpião e pede 
apoio da população

Em reunião realizada nesta 
quarta-feira (10), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba reuniu 
diversas secretarias municipais 
para discutir ações integradas 
visando combater dois grandes 
inimigos da saúde pública: a 
dengue e o escorpião. 

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba alerta sobre os 
cuidados para evitar acidentes 
com escorpiões, especialmente 
no período de calor (período 
de reprodução), quando é mais 
frequente a presença deles.

PÁG. 3

Os meses mais quentes marcam o período de reprodução dos escorpiões

Veja como fi ca 
o atendimento 
da Secretaria de 
Assistência Social 
na fase restriti va 
da pandemia

PÁG. 3

Obras de drenagem resolverão 
problemas no Jardim Morumbi

Distrito celebra missa pelo 2º ano 
de falecimento do Padre Geraldo

PÁG. 2 PÁG. 2
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Editorial
A pandemia de Covid-19 completa quase um ano no 

Brasil e  contamos com milhões de casos confi rmados, sendo 
aproximadamente 20% do total no Estado de São Paulo. 

Já são mais de 200 mil óbitos (25% no Estado de São 
Paulo) e as perspectivas são de que ainda teremos, no 
mínimo, todo o semestre de 2021 para seguir nesta batalha. 

O novo coronavirus era um cenário inimaginável 
quando surgiu, em 2019, na China. Mas a resistência do 
vírus e o alcance da pandemia nos deparou com algo nunca 
visto. Desde o princípio fi cou claro que as máscaras e o 
distanciamento social são duas formas efi cazes de evitar 
a propagação do vírus e fazer com os doentes crônicos e 
idosos, que representam a população mais vulnerável, não 
sejam contaminados. 

Em todo o mundo se recomenda que aglomerações, 
encontros e festas devam ser evitadas. Associadas a estas 
formas de prevenção vem a higienização das mãos seja por 
lavagem com água e sabão ou a utilização de álcool 70% 
em gel. Atenção também deve ser dada aos ambientes, que 
precisam ser higienizados e mantidos ventilados e arejados.

Até o momento o novo Coronavírus não possui um 
tratamento específi co que elimine o vírus do organismo. A 
Medicina, ao longo dos últimos meses, vem encontrando 
ações terapêuticas, com respaldo científi co do que realmente 
é efi ciente, que auxiliam o organismo no combate à doença. 
Pesquisadores brasileiros tiveram papel importante na 
demonstração do que pode ser efetivo (cortisona em baixas 
doses, heparina profi lática) e do que infelizmente não tem 
efetividade (hidroxicloroquina, azitromicina, entre outros 
tratamentos difundidos como solução do problema, baseado 
exclusivamente em estudos in vitro). 

Assistimos estarrecidos à discussão sobre a estratégia 
de vacinação da população. É inadmissível brigas por 
vacinas, seja ela A ou B. Precisamos e, rapidamente, de todas 
as vacinas possíveis, uma vez que a população brasileira 
ultrapassa 200 milhões de pessoas, sendo a vacinação 
potencialmente a melhor oportunidade de controle da 
doença e evitarmos mais mortes e sofrimento. 

Passou da hora de governos se auxiliarem, assim como 
médicos, profi ssionais de saúde e cientistas estão fazendo, 
desde o início. Perdemos familiares, amigos e colegas nessa 
dura jornada, mas jamais deixamos de estar juntos nesse 
difícil e complicado momento. Só iremos derrotar a Covid-19 
se todos entenderem que o único caminho para vencermos é 
a união de recursos e ações.  

Um ano de pandemia
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Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Hoje tenho que render mi-
nhas homenagens a elas, as 
mulheres do mundo, temos que 
concordar sem elas, não exis-
tiríamos, sabemos disso, mas 
nos esquecemos vez por outra.

O que seria do mundo sem as 
mulheres, não sabemos ao cer-
to, mas temos a certeza de que 
seria pior do é hoje.

Não vou fugir da minha 
pauta habitual, pois sabemos 
o quanto as mulheres fazem 
o voluntariado crescer e ser o 
que é hoje, mais de 70% dos vo-
luntários no país são mulheres 
e grande parte delas, são pro-
fi ssionais, cuidam dos afazeres 
doméstico e conseguem dedicar 
carga horária aproximada de 
6h semanais para atividades vo-
luntárias na comunidade.

Uma grande parte destas 
mulheres, em torno de 80% tem 
nível superior completo e em 
torno de 91% delas estão asso-
ciadas a uma organização social 
legalmente constituída, o que 
mostra que este tipo de vínculo 

é importante para 
a garantia de qua-
lidade e segurança 
no trabalho que irá 
desenvolver.

Estes dados são 
do IBGE, de 2019. 
No que diz respei-
to às trabalhadoras 
no Terceiro Setor, 
ainda são maio-
ria os homens em 
cargo de coman-
do, cerca de 51% 
e elas ainda tem 
salário menor em comparação 
com eles, mas esta curva vem 
se achatando, especifi camente 
nos cargos de comando no ter-
ceiro setor. Mesmo no setor que 
lidera as demandas para a equi-
dade de gênero, não podemos 
negar que existem avanços, 
mas temos muito que evoluir 
nesta questão e em outras, mas 
o aprendizado é constante e sei 
que os avanços visto pelo lado 
feminino ainda são insufi cien-
tes, pois poderiam e deveriam 

O mês é DELAS

ser muito maiores.
As mulheres sem duvida 

tem seu lado acolhedor, cuida-
dor, de justiça, de limitação, de 
igualdade, muito mais aguça-
do que nós homens, portanto 
os homens espertos aprendem 
com as mulheres os nem tão es-
pertos, ainda as coloca de lado.

Parabéns mulheres que fa-
zem do voluntariado um gran-
de potencia e por favor não de-
sistam de nós homens, temos 
muito que aprender com vocês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.502, DE 10 DE MARÇO
DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei nº 4.633, de 19 de junho de 2007, alterada 
pela Lei nº 6.318, de 10 de março de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir indicados para 
constituírem a Comissão Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC:

I - COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
-  Michel Cassiano de Oliveira Moreira

II- COORDENADOR ADJUNTO DE DEFESA CIVIL
-  Rodrigo Lóssio Ferreira

III- CONSELHO TÉCNICO
-  Carlos Eduardo Dobler – Auxiliar de Administração
-  Carlos Roberto de Almeida – Ajudante (Obras/Geral)
-  Júlio César de Oliveira – Pedreiro
-  Marcelo José Alves Antunes – Operador Máquinas 
Especiais
-  Reginaldo da Silva Leite – Servente de Obras
-  Roberto Carlos da Silva – Servente de Obras

-  André Maurício Salgado Rodrigues – Secretário 
Adjunto de Obras e Planejamento 
- Andreia Padovani Junquetti – Diretora do Departamento 
de Manutenção Geral e Logística Operacional 
- Kennedy Flores Campos –  Engenheiro Civil
- José Roberto da Silva – Engenheiro Civil

-  Andrea de Fátima Louzada - Atendente 
-  Bruno Rosas Lacorte Moreira – Encarregado de Setor 
-  Fernanda Lucci Mussi Fagundes – Médica Veterinária 
-  Jairo Ribeiro Lopes – Agente de Trânsito 
-  João Vaine dos Santos Pereira – Motorista 
Especializado 
-  José de Arimatéia Penha Franco - Zeladoria 

-  José Rodrigues Barbosa Neto – Zeladoria 
-  Marcelo do Amaral Marcondes Minamisako – Agente 
de Segurança
-  Nilton Carlos Eugênio – Encarregado de Setor 
-  Odair Alencar Balbino – Auxiliar de Almoxarife 
-  Pedro Luiz de Souza – Ofi cial de Administração 
-  Rodrigo de Souza Godoi – Assessor de Gabinete 
-  Thiago Gonçalves – Diretor de Agricultura 
-  Wanderley Florentino – Pedreiro de Obras Especiais

IV- CONSELHO COMUNITÁRIO 

a) REPRESENTANTE INDICADO PELA  POLÍCIA CIVIL
-  Gil Oliveira Brito

b) REPRESENTANTE INDICADO PELO CORPO DE 
BOMBEIROS 
-  1º Ten PM Luís Muller da Costa

c) REPRESENTANTE INDICADO PELA EMPRESA 
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO MUNICÍPIO 
-  Engº. Sérgio Roberto da Silva Santos

d) REPRESENTANTE INDICADO PELA EMPRESA DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
-  Natalie Alves De Lima

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021..

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Segurança Pública

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios 
Jurídicos em 10 de março de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba vem 
realizando diversas obras cor-
retivas de drenagem visando 
eliminar pontos críticos de ala-
gamento no município. Atual-
mente, a Prefeitura vem atuan-
do no bairro Jardim Morumbi. 
Na última semana, foram fi nali-
zadas as obras na galeria da rua 
José Francisco Rejes Rangel, que 
recebeu novos tubos de concre-
to melhorando a passagem do 
fl uxo das águas pluviais, bem 
como novas bocas de lobo. Com 
a execução da obra e a base fi -
nalizada, o local já está pron-
to para receber os reparos em 
guias e calçadas afetadas pela 
intervenção e posteriormente a 
recomposição asfáltica da rua.

Dando sequencia a esse tra-
balho, a ação vem acontecen-
do na galeria da rua Demétrio 
Ivahy Badaró. O local está re-
cebendo novas linhas de tubo e 
boca de lobo visando eliminar 
o ponto crítico de alagamento 
que causa transtorno aos mora-
dores.

O Distrito de Moreira 
César celebra neste dia 12, 
sexta-feira, o segundo ano 
de falecimento do Cônego 
Geraldo Carlos da Silva. Na 
noite da última quinta-feira 
(11) a Paróquia São Vicente 
de Paulo celebrou uma missa 
pela alma do sacerdote, que 
por 34 anos esteve à frente 
desta comunidade.

Após permanecer inter-
nado durante 20 dias, Padre 
Geraldo faleceu no dia 12 de 
março de 2019, por volta do 
meio dia, no Hospital 10 de 
Julho, em Pindamonhanga-
ba, aos 70 anos de idade.

Nascido em Borda da 
Mata (MG) em 21 de julho de 
1.948, Padre Geraldo iniciou 
sua vida vocacional no início 
da década de 70 e ordenou-se 
sacerdote em 1977, iniciando 

seu pastoreio na Paróquia 
São José Operário em Tauba-
té (1978-1986) e depois foi 
transferido para a Paróquia 
São Vicente de Paulo em Mo-
reira César, onde permane-
ceu até o fi nal de sua vida.

Durante toda sua vida sa-
cerdotal, Padre Geraldo ga-
nhou o respeito e o carinho 
da população de Pindamo-
nhangaba, recebendo o título 
de Cidadão Pindamonhanga-
bense e mais recentemente, 
em agosto de 2019, quando a 
Prefeitura entregou a Vila dos 
Afetos. O espaço de lazer e ati-
vidades para os idosos de Mo-
reira César recebeu o nome de 
Padre Geraldo como patrono.

A comunidade religiosa 
entregou ao prefeito Isael 
Domingues e ao presidente 
da Câmara de Vereadores, 

José Carlos Gomes – Cal, um 
pedido para a colocação de 
um busto com a imagem do 
religioso, como forma de ho-
menageá-lo e eternizar essa 
lembrança a todos morado-
res de Moreira César.

Obras de drenagem resolverão 
problemas no Jardim Morumbi

Moreira César celebra missa pelo 2º 
ano de falecimento do Padre Geraldo

“Nossa secretaria está foca-
da em resolver esses proble-
mas do cotidiano da cidade 
para trazer qualidade de vida 
aos bairros e eliminar esse tipo 
de transtorno. Considerando 

o grande volume de chuvas, a 
nossa equipe já realizou diver-
sas interferências em diversos 
bairros neste ano”, afi rmou o 
secretário e vice-prefeito Ricar-
do Piorino.

Divulgação



Tribuna do NortePindamonhangaba 12 de março de 2021 3

cidade
Pinda declara guerra contra dengue e 
escorpião e pede apoio da população

Com o intuito de evitar 
a disseminação do corona-
vírus, a Secretaria de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
ajustando o atendimento aos 
projetos e serviços prestados. 
O atendimento prossegue de 
segunda à sexta-feira, das 9 
às 17 horas, porém a secreta-
ria reforça o diálogo com os 
munícipes por meio dos te-
lefones (12) 3643-1607 e (12) 
3643-1609.

CRAS
Os Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS) 
permanecem com a suspen-
são das reuniões socioeduca-
tivas realizadas nos centros 
por tempo indeterminado 
e mantém os atendimentos 
telefônicos e presenciais in-
dividualizados e agendados, 
bem como as visitas domici-
liares dos equipamentos pú-
blicos nos casos de violência 
e emergências envolvendo 
indivíduos e famílias. 

Está mantido também 
o serviço da entrega do lei-
te (Programa Viva Leite) nos 
CRAS, ressaltando que os bene-
ficiários são orientados a evitar 
filas e aglomerações durante o 
processo de distribuição, zelan-
do pela permanência mínima 
de pessoas no local.

Outra ação deste equipa-
mento é a disponibilização 
de cestas básicas, através do 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade, para famílias em 
vulnerabilidade e acompa-
nhadas pelo CRAS. Quem não 
recebe acompanhamento 
poderá informar-se no CRAS 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está reivindican-
do à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT) 
a implantação dos serviços 
de entrega de correspondên-
cia domiciliar para os bair-
ros Shangri-lá, Cesar Park e 
Flamboyant.

A solicitação atende a rei-
vindicação de diversos mora-
dores desses bairros que re-
gistraram vários transtornos 
com a ausência desse serviço.

A Prefeitura informa que 
as regiões citadas cumprem 
com as determinações da 
portaria do Ministério das 
Comunicações, apresentando 
condições de acesso e segu-
rança para oferecer o serviço 
e que todas as ruas têm placa 
indicativa de denominação e 
CEP.

“São áreas regularizadas, 
asfaltadas com lotes e resi-

dências numerados de for-
ma ordenada e todas as ruas 
estão devidamente denomi-
nadas. Flamboyant está pra-
ticamente na região central, 
próximo ao Mombaça. Espe-
ramos que o Correio analise 
com carinho e se necessário 
for pediremos o apoio do De-
putado Márcio Alvino junto 
ao Ministério das Comunica-
ções”, afirmou o prefeito Isa-
el Domingues.

Agência no Araretama – 
Outra demanda apresenta-
da recentemente à EBCT foi 
a solicitação da abertura de 
um posto de atendimento ou 
agência dos Correios no bair-
ro do Araretama. “Trata-se 
de uma importante região, 
com vários bairros, milhares 
de habitantes e hoje o mora-
dor precisa vir ao centro para 
acessar os serviços de posta-
gem”, explicou o prefeito.

Em reunião realizada nesta 
quarta-feira (10), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba reuniu 
diversas secretarias municipais 
para discutir ações integradas 
visando combater dois grandes 
inimigos da saúde pública: a 
dengue e o escorpião. A secre-
taria de Saúde, Valéria Santos, 
ressaltou que para vencer essa 
guerra o engajamento da popu-
lação é fundamental.

Segundo o coordenador do 
Programa de Saúde da Vigilân-
cia Epidemiológica, Ricardo 
Costa Manso, a situação está 
crítica face à última Análise 
de Densidade Larvária (ADL) 
medindo em diversas áreas do 
município a presença de lar-
vas em possíveis criadouros. 
Recentemente, a última medi-
ção registrou uma média para 
o município de 4,5, bem acima 
do índice de 1.0, recomendado 
pelo Ministério da Saúde. “Es-
tamos fazendo todo o esforço 
para reduzir essa marca. Temos 
uma região crítica que é a zona 
leste da cidade, onde em alguns 
bairros o índice chegou a 7,5, ou 
seja, de cada 100 imóveis anali-
sados, 7,5 constaram larvas do 
mosquito em criadouro de den-
gue”, afirmou Ricardo.

Dentre os bairros apontados 
como estado crítico estão: Cam-
pinas, Triângulo, Cidade Nova,

Feital, Jd. Eloyna, Jd. Regina 
e Goiabal.

Além da Secretaria de Saú-
de, participaram do encontro 
representantes das pastas do 
Meio Ambiente, Esportes, Edu-
cação e Governo e Serviços Pú-
blicos. “Definimos que iremos 
utilizar de todos os meios para 

chegar as informações de cons-
cientização à população, como 
ações com professores da rede 
municipal durante as aulas on 
line e com profissionais de edu-
cação física durante as aulas da 
SEMELP”, afirmou Valéria.

Nos próximos dias a Pre-
feitura irá lançar uma forte 
campanha utilizando todos os 
veículos de comunicação como 
rádio, tv, jornal, portais, redes 
sociais, carro de som, panfletos, 
vídeos educativos, cartazes, ou-
tdoor, entre outros.

“Prevenir é a melhor for-
ma de evitar a dengue, zika e 
chikungunya. A maior parte 
dos focos do mosquito está nos 
domicílios, assim as medidas 
preventivas envolvem o nosso 
quintal e também os dos vizi-
nhos”, afirmou a secretaria de 
Saúde, Valéria Santos.

A equipe de controladores 
de vetores da Vigilância Epide-
miológica prossegue o traba-
lho de orientação e fiscalização 
nas residências, priorizando os 
bairros onde o foco é maior. 
Este ano, um complicador da 
proliferação da dengue é o pro-
longamento da estação chuvosa 
e intensidade do calor.

As atividades de controle 
do aedes aegypti são ordena-
das e fiscalizadas pela Supe-
rintendência de Controle de 
Endemia - SUCEN e pelo Mi-
nistério da Saúde e conforme 
determinação do Plano Nacio-
nal de Combate à Dengue e da 
SUCEN. O tratamento químico 
via termonebulização (fumacê) 
e nebulização (UBV costal), só 
podem ser realizados em áre-
as prioritárias que apresentam 

transmissão de dengue. “Além 
disso para essa aplicação é ne-
cessário fazer um minucioso 
trabalho de bloqueio de contro-
le de criadouros, em que temos 
que inutilizar e tratar o foco das 
larvas de mosquito na maioria 
das casas visitadas num raio de 
200 metros ao redor do caso de 
dengue notificado e positiva-
do. É isso que estamos fazendo 
atualmente na região da Cidade 
Nova”, explicou Ricardo.

EscorPiõEs
A Secretaria de Saúde de Pin-

damonhangaba alerta a popula-
ção sobre os cuidados para evi-
tar acidentes com escorpiões, 
especialmente no período de 
calor (período de reprodução), 
quando é mais frequente a pre-
sença deles próximo a casas, em 

quintais e garagens.
A Prefeitura está reforçan-

do as ações de combate através 
da catação manual de cada um 
dos exemplares encontrados, 
pois isso é importante a popu-
lação sempre comunicar o po-
der público. Segundo coorde-
nador do Programa de Saúde 
da Vigilância Epidemiológica 
a dedetização não é indicada e 
nem eficiente para o combate a 
escorpiões, além disso, o uso de 
substâncias químicas disponí-
veis aguça e atrai os exemplares 
que estão escondidos.

Caso algum morador encon-
tre escorpião, nunca deve mani-
pulá-lo com as mãos desprote-
gidas. O ideal é, em segurança, 
capturar o escorpião, colocá-lo 
em um frasco com tampa e 
entrar em contato com a Pre-

feitura. O animal será enviado 
para o Instituto Butantan para 
identificação, que é importan-
te para fazer o mapeamento da 
prevalência daquela espécie em 
determinada região.

Entre os cuidados para evi-
tar a proliferação de escorpiões 
estão a manutenção da limpeza 
dos ambientes internos e exter-
nos, quintais, garagens e outros 
espaços; não acumular entu-
lhos, lixo, madeiras e outros 
materiais; manter fechados os 
ralos internos e externos; vedar 
frestas nos muros, paredes e pi-
sos e examinar roupas e calça-
dos antes de usá-los.

Em breve, a Prefeitura re-
alizará o lançamento da cam-
panha e uma live educativa 
para transmissão das infor-
mações.

Acúmulo de lixos, madeiras e entulhos depositados pela população prejudica toda a comunidade

Prefeitura pede serviços 
do Correio para os 
bairros Shangri-lá, César 
Park e Flamboyant

Veja como fica o atendimento da Secretaria de 
Assistência Social na fase restritiva da pandemia

referência mais próximo de 
sua casa para acesso aos ali-
mentos. 

BolSA FAmíliA
O atendimento individua-

lizado e presencial do Progra-
ma Bolsa Família está mantido 
através de agendamento pelo 
telefone (12) 3550-5350 ou 
pelo site www.cadpinda.com.
CREAS

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS) permanecerá 
com a suspensão das reuni-
ões socioeducativas por tem-
po indeterminado e mantém 
o atendimento telefônico, 
presencial e individual com 
agendamento e as visitas so-
ciais em domicílio em caso de 
urgência ou emergência. 

ABoRdAgEm
O SEAS (Serviço Especia-

lizado de Abordagem Social 
para as pessoas em situação 
de rua) permanece de forma 
individualizada, com orienta-
ções de prevenção ao Covid-19 

e demais inerentes ao setor. O 
Centro de Acolhimento para 
moradores de rua no Ginásio 
da Quadra Coberta continua 
com seu funcionamento nor-
mal oferecendo alimentação, 
higiene, respeitando todos 
os protocolos sanitários e de 
prevenção ao Covid-19. A en-
tidade social SOS (Serviço de 
Obras Sociais) prossegue nor-
malmente, ofertando alimen-
tação e higiene, bem como o 
serviço de abrigo emergencial.

outRoS SERviçoS
As atividades presenciais 

no Centro Dia do Idoso estão 
suspensas por tempo indeter-
minado, com execução dos 
serviços de forma readapta-
da. Os serviços de apoio para 
Auxílio Funeral continuam 
sendo ofertados a famílias ca-
rentes. O requerente deverá 
apresentar no Velório Muni-
cipal o comunicado de óbito, 
documento de identidade do 
requerente e RG e compro-
vante de renda do falecido.

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Com a decisão do Gover-
no do Estado de São Paulo 
referendada pela recomen-
dação de especialistas do 
Centro de Contingência do 
coronavírus de regredir to-
dos os 645 municípios do 
estado para a fase vermelha 
do “Plano São Paulo” a par-
tir deste sábado, dia 06 de 
março, a Mesa Diretora da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba decidiu que as sessões 
ordinárias voltam a ser fe-
chadas ao público. Essa eta-
pa mais rigorosa de restri-
ção de mobilidade urbana e 
serviços não essenciais fica 
em vigor até o próximo dia 
19 de março, devido ao au-
mento alarmante de casos, 
internações e mortes cau-
sadas pelo coronavírus. 

De acordo com o “Plano 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou em ses-
são ordinária no dia 15 de 
fevereiro, o Requerimento 
nº 454/2021, de autoria da 
vereadora Regina Célia Da-
niel Santos - Regininha (PL) 
que solicitava ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
que convidasse a Diretora de 
“Atenção Básica à Saúde”, Lu-
ciana dos Santos Cruz e Di-
retora de “Atenção Especia-
lizada”, Lilian Leme de Jesus 
Bassanelo para uma reunião 
com os vereadores, visando 
informar e esclarecer a ques-
tão do fluxo de atendimento 
aos munícipes de Pindamo-
nhangaba. Além das duas di-
rigentes, a Gerente do CAPS, 
Caroline Alen Rosolem, tam-
bém participou do encontro. 
Com a aprovação, a reunião 
aconteceu nesta quinta-fei-
ra, dia 04 de março, no plená-
rio “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira” e con-
tou com a pre-
sença da verea-
dora Regininha 
(autora da so-
licitação) e dos 
vereadores Gil-
son Nagrin (PP), 
Professor Felipe 
Guimarães (PO-
DEMOS), Rogé-
rio Ramos (PO-
DEMOS) e Pastor 
Marco Mayor 
(PSDB), além de 
diversos asses-
sores parlamen-
tares da Casa.

Em mais de 1 hora e 30 

Com Estado de SP na fase vermelha, Câmara
de Pindamonhangaba suspende, temporariamente, 

acesso do público às sessões ordinárias
Fase Vermelha é a etapa mais rigorosa de restrição de mobilidade urbana e 

serviços não essenciais e fica em vigor até o próximo dia 19 de março
São Paulo”,  a fase vermelha 
só permite funcionamen-
to normal de serviços es-
senciais como indústrias, 
escolas, bancos, lotéricas, 
serviços de saúde e de se-
gurança públicos e pri-
vados, construção civil, 
farmácias, mercados, pa-
darias, lojas de conveniên-
cia, feiras livres, bancas de 
jornal, postos de combustí-
veis, lavanderias, hotelaria 
e transporte público ou por 
aplicativo, entre outros. Os 
comércios e serviços não 
essenciais só podem aten-
der em esquema de reti-
rada na porta, drive-thru 
e pedidos por telefone ou 
internet. Academias, salões 
de beleza, restaurantes, ci-
nemas, teatros, shoppings, 
lojas de rua, concessioná-

rias, escritórios e parques 
deverão ficar totalmente 
fechados ao público.

Após a aprovação de um 
requerimento do vereador 
Herivelto dos Santos Moraes 
- Herivelto Vela (PT), a Câ-
mara havia sido liberada na 
última segunda-feira, dia 1º 
de março, para que a popu-
lação retornasse às galerias 
do plenário e acompanhasse 
as sessões ordinárias, sen-
do que este retorno só seria 
permitido com a ocupação 
de parte dos assentos das 
galerias (aproximadamen-
te 75 lugares, ou seja, 30% 
dos assentos das galerias do 
plenário), devendo ser res-
peitadas todas as medidas 
sanitárias (uso de máscaras, 
de álcool em gel e distancia-
mento social), sendo que os 

presentes devem permane-
cer sentados em suas cadei-
ras, evitando a circulação no 
plenário. Desta forma, com 
base no Ato nº 009/2020, a 
Câmara de Pindamonhanga-
ba volta a promover suas reu-
niões ordinárias no Plenário 
“Dr. Francisco Romano de 

Oliveira” sem a presença de 
público na Casa. Entretanto, 
para que haja transparência 
dos atos legislativos, a sessão 
ordinária terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, pela 
internet no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021 - ADIAMENTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que foi adiado o Pregão Presencial nº 01/2021, 
para o próximo dia 25/03/2021, às 09h00, na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, localizada 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça, Pindamonhangaba, SP, CEP 12400-900, telefone (12) 
3644-2250. Com objetivo de contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento, 
emissão e fornecimento de documentos de legitimação de vale-refeição, na forma de cartão eletrônico, 
magnético ou tecnologia similar, para 28 (vinte e oito) servidores da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, por um 
período de 12 (doze) meses. Mais informações no referido endereço, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min 
às 17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, também estará disponível pelo portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

Após aprovação de Requerimento da vereadora Regininha,
Diretoras da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba explicam

aos vereadores o fluxo de atendimento de munícipes
Reunião ocorreu na manhã da quinta-feira, dia 04 de março,

no plenário da Câmara de Pindamonhangaba
minutos de reunião, os par-
lamentares questionaram as 
diretoras Luciana e Lilian e 
a Gerente do Caps, Caroli-
ne, sobre os mais diversos 
assuntos, entre os quais, o 
atendimento dos profissio-
nais da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), a regu-
lação no sistema de saúde 
municipal, a entrega de me-
dicamentos na Farmácia e o 
atendimento de saúde men-
tal de Pindamonhangaba. 
Também foram abordados 
temas como os exames de 
imagem da rede pública e a 
demora de atendimento das 
consultas médicas. Um ou-
tro assunto que foi abordado 
pelas profissionais da Secre-
taria de Saúde de Pindamo-
nhangaba foi o alto número 
de pacientes que faltam às 
consultas e aos exames pro-
gramados. Segundo dados 
apresentados por Luciana e 

Lilian, em 2020 foram mais 
de 38 mil faltas de muníci-
pes, que agendam os pro-
cedimentos e simplesmente 
não comparecem. Elas com-
pletaram que isso acarreta 
uma série de transtornos 
para a Secretaria de Saúde e 
prejudica muito o andamen-
to dos trabalhos e os outros 
pacientes que necessitam de 
consultas e exames. As diri-
gentes da Secretaria de Saú-
de também informaram que 
mesmo com a pandemia, os 
atendimentos domiciliares 
da ESF estão mantidos para 
aqueles pacientes que es-
tão sendo tratados de forma 
emergencial.

Ao final da reunião, a 
vereadora Regininha con-
siderou o resultado como 
“positivo”, pois esclareceu 
aos vereadores como é feito 
todo o processo de atendi-
mento aos munícipes da ci-

Vereador Gilson Nagrin, Diretora Lilian, Gerente Caroline, Diretora Luciana, vereadora 
Regininha e os vereadores Rogério Ramos, Pastor Marco Mayor e Professor Felipe Guimarães

dade e como pode ser feito 
o contato para que os ve-
readores intercedam junto 

à Secretaria de Saúde para 
atender as demandas da po-
pulação.
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saúde
Vacinação será 
apenas no CIAF 
na sexta-feira

Covid-19: Pinda registra 
1 óbito, 50 novos casos e 
33 pacientes recuperados

SEMELP tá on: inscrições on line estão 
abertas para as escolas de esportes em Pinda

A Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba 
divulga, em seu Boletim Epi-
demiológico desta quinta-
feira (11), 1 óbito confirma-
do (morador do Vila Rica). A 
Prefeitura lamenta a morte 
e se solidariza com os fami-
liares.

A VE registra, ainda, 50 no-
vos casos de covid-19 e 33 pa-
cientes recuperados. As UTIs 
públicas estão com ocupação 
de 59% e as UTIs particulares 
estão com ocupação de 50%. 
Enfermaria está com ocupa-
ção de 46%, somados os leitos 
públicos e particulares.

Desde o início da pande-
mia até hoje são 8.258 mora-
dores de Pindamonhangaba 
infectados pela covid-19. 

O número de doses das va-
cinas contra a covid-19 apli-
cadas na cidade é de 11.452 
(números atualizados até as 
14h50 de 11 de março), sendo 
7.466 primeiras doses e 3.986 
segundas doses. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para que pro-
cure os gripários em caso de 
sintomas de covid-19 (Pron-
to-Socorro, UPA Araretama e 
UPA Moreira César) para tra-
tamento imediato. Estes espa-
ços de acolhimento a pacien-

tes com suspeita de covid-19 
estão com movimentação aci-
ma da média, por isso conta-
mos com a compreensão da 
população.

50 casos novos

Água Preta, Alto Cardoso, 
Andrade, Araretama, Azere-
do, Boa Vista, Bonsucesso, 
Cícero Prado, Cidade Nova, 
Cidade Jardim, Colmeia, Jar-
dim Cristina, Jardim Eloyna, 
Jardim Regina, Laerte Assun-
ção, Mantiqueira, Mombaça, 
Moreira César, Nova Espe-
rança, Parque das Nações, 
Parque São Domingos, Pasin, 
Santana, São Benedito, So-
corro, Triângulo e Vila São 
Benedito.

33 Recuperados

Alto Cardoso, Araretama, 
Azeredo, Boa Vista, Cícero 
Prado, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Feital, Jardim Cristina, 
Jardim, Eloyna, Jardim Regi-
na, Mantiqueira, Maria Áurea, 
Maricá, Mombaça, Moreira 
César, Parque São Domingos, 
Pasin, Ribeirão Grande, San-
ta Cecília, Triângulo, Vale das 
Acácias, Vila São Benedito e 
Vista Alegre.

As Escolinhas de Esportes da 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer (SEMELP) da Prefeitura 
de Pindamonhangaba estão com 
inscrições online abertas. As aulas 
presenciais para crianças e ado-
lescentes nas modalidades espor-
tivas estão suspensas, devido a 
fase vermelha do Plano São Paulo. 
Entretanto, os novos alunos terão a 
oportunidade de fazer inscrição onli-
ne e receber atividades para fazer 
em casa, tudo com a supervisão 
de um professor responsável pela 
modalidade escolhida.

O projeto chama-se “SEMELP tá 
on” e consiste em disponibilizar a ficha 
de inscrição online, coletar o telefone 
de contato e enviar as atividades 
via WhatsApp. É uma maneira de 
adaptar as aulas para as crianças não 
ficarem sem atividade física em casa. 

O formulário para inscrição está 
no link: https://forms.gle/nKqPw-
5Cu7wS1L52XA e as inscrições 
estão abertas até o domingo (14 
de março). Na segunda-feira (15), o 
link já estará disponível e as ativi-
dades serão entregues nos grupos 
dos alunos inscritos. É necessário 
preencher todos os campos e anexar 
uma selfie da criança (foto de rosto 
com a câmera frontal, como se fosse 
a foto 3x4). O RG ou certidão de 
nascimento do aluno será pedido 
somente quando for iniciar a aula 
presencial, ainda sem previsão, pois 
o retorno das atividades presenciais 

depende do controle da pandemia 
de Covid-19. As crianças inscritas 
serão redirecionadas dentro do 
formulário para os grupos de What-
sApp, de acordo com a modalidade 
escolhida, e receberão as atividades 
para fazer em casa, enquanto as au-
las presenciais estiverem suspensas.

Os responsáveis podem escolher 
até duas modalidades esportivas 
para cada criança, desde que, quan-
do as aulas presenciais voltarem, os 
horários não coincidam. A pré-ma-
trícula online garante prioridade 
para se inscrever presencialmente 
quando as aulas retornarem.

Segundo a professora Priscila 
Mateus, gestora da Escola de Es-

portes, levar a atividade física para 
dentro de casa é muito importante 
nesse momento da pandemia. “A 
prática de exercícios físicos é um 
grande aliado no combate a obesi-
dade infantil que cresce muito no 
Brasil. Nós sabemos que o esporte 
é importante para qualquer ida-
de, sobretudo para as crianças. A 
atividade física proporcionada para 
as crianças para que elas possam 
se movimentar mesmo estando em 
casa, brincar, exercitar a coorde-
nação motora, é ainda mais impor-
tante nesse momento. Por isso, nós 
estamos nos mobilizando para que 
as atividades cheguem a maioria 
das crianças”, finaliza Priscila. 

A vacinação da primeira 
dose contra Covid-19 para ido-
sos com 77 anos ou mais será 
aplicada nesta sexta-feira (12) 
somente no CIAF/Saúde da 
Mulher.

Quem está com data esti-
pulada para receber a segun-
da dose do imunizante tam-
bém deve se dirigir apenas ao 
CIAF/Saúde da Mulher.

Para os dois casos, a vaci-
nação ocorrerá das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16 horas.

As pessoas devem levar RG 
e comprovante de residência. 
Para quem for receber a se-
gunda dose, também será ne-

cessário o cartão de vacinação 
da Covid-19.

Mais de 76 anos

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba vai vacinar pessoas com 
76 anos ou mais na segunda-
feira (15) e na terça-feira (16), 
com a primeira dose. Os que 
possuem 75 ou mais deverão 
ser vacinados na quarta-feira 
(17) e quinta-feira (18).

Os locais e horários de vaci-
nação para a próxima semana 
serão divulgados nesta sexta-
feira (12).

•  Atletismo - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Basquete - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Capoeira - 5 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2016)
•  Futebol - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Futsal - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Ginástica Artística - 5 a 12 anos (nascidos de 2013 a 2016)
•  Ginástica Rítmica - 5 a 8 anos (nascidos de 2013 a 2016) 
    exclusivo para meninas
•  Iniciação Esportiva - 5 a 8 anos (nascidos de 2013 a 2016)
•  Handebol - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Judô - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Taekwondo - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Tênis de Mesa - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)
•  Voleibol - 8 a 12 anos (nascidos de 2009 a 2013)

Confira as modalidades esportivas disponíveis para 
insCrição e as respeCtivas faixas etárias permitidas

Além de RG e comprovante de residência, o cartão de vacinação é necessário no caso de segunda dose

Divulgação
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000178-40.2021.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO ARTHUR MENTE, RG 167533393, CPF 064.970.448-76, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, processo nº 0000178-40.2021.8.26.0445, movida
por Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.886,20, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de fevereiro de 2021.

                JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
09 + 10 / 03 / 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
A Secretaria Municipal de Saúde RETIFICA os 
itens VI, VII, número 2, e Anexo IV do Edital de 
Convocação para Eleição das representações 
da Sociedade Civil do COMAD - CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS, instituído pela 
Lei no 5.146/2010, de 15 de dezembro de 2010 
(alterada pelas Leis 5.556 de 07 de agosto de 
2013 e Lei 6.077 de 20 de dezembro de 2017), 
integrante do Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão ao tráfi co ilícito e uso 
indevido de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica, 
conforme o disposto na Lei Federal no 11.343, 
para alterar cronograma de datas e membro 
da Comissão Eleitoral, por motivo afastamento 
por licença médica de um dos membros 
anteriormente indicados, conforme segue:
VI. DA HABILITAÇÃO DAS ENTIDADES 
PARA O PROCESSO ELEITORAL
Encerrado o prazo para as inscrições, a 
Comissão Eleitoral analisará a documentação 
e divulgará a relação de habilitados no dia 
12 de março de 2021, no Jornal Tribuna do 
Norte, abrindo-se prazo de 04 (quatro) dias 
para recurso. A Comissão Eleitoral julgará os 
eventuais recursos, no prazo de 02 (dois) dias, 
homologando e divulgando a listagem fi nal 
das entidades e organizações habilitadas à 
eleição, no mesmo jornal.
Parágrafo único - No ato da inscrição a entidade 
deverá indicar os nomes dos indicados para 
representação, conforme Anexo II.
VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
2- Para acompanhar, dar andamento e dirimir 
dúvidas com relação ao processo eleitoral, 
fi ca criada a Comissão Eleitoral composta 
pelos seguintes membros, representantes do 
poder público: Carlos Adriano Ferreira Alves, 
Carolina Florença M. de Souza e Thaís 
Batista do Carmo.
Todas as demais disposições contidas no 
Edital publicado em 29 de janeiro de 2021 
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 09 de março de 2021.

VALÉRIA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO IV
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL 
COMAD GESTÃO 2021 - 2023
 29 de janeiro de 2021 – Publicação do Edital 
de convocação para eleição dos membros da 
sociedade civil do COMAD no Jornal Tribuna 
do Norte e site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;

 01 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2021- 
Prazo para apresentar o pedido de habilitação 
de representações das entidades a serem 
designados candidatos, com a documentação 
exigida no Edital de convocação do COMAD 
perante a Comissão Eleitoral;

01 de março a 05 de março de 2021 - Prazo 
para a análise dos pedidos de habilitação da 
candidatura de representações das entidades 
pela Comissão Eleitoral;

12 de março de 2021 - Divulgação das 
representações aprovadas para o processo 
eleitoral do COMAD no Jornal Tribuna do Norte e 
site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba; 

15 a 18 de março de 2021 - Prazo para 
ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral 
(por meio da plataforma 1doc - https://
pindamonhangaba.1doc.com.br);

23 de março de 2021 - Divulgação dos 
resultados dos recursos no Jornal Tribuna 
do Norte e site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;

25 de março de 2021 - Realização de 
Assembleia de Eleição das representações da 
Sociedade Civil habilitadas candidatas para a 
composição do COMAD no biênio 2021 – 2023;

30 de março de 2021 - Publicação do resultado 
das eleições dos representantes da Sociedade 
Civil no Jornal Tribuna do Norte e site da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

15 de abril de 2021 - Publicação da Portaria de 
Nomeação dos Conselheiros da Sociedade Civil 
e do Poder Público no Jornal Tribuna do Norte;

30 de abril de 2021 - Posse dos Conselheiros e 
Eleição da Diretoria.

PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO COMAD – 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS 

 A Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Comissão Eleitoral responsável pelo processo 
eleitoral para escolha dos representantes da Sociedade Civil TORNA PÚBLICA a lista das 
inscrições deferidas e habilitadas à participação no processo eleitoral:

Instituição / Protocolo Representantes

Ass. Pró Coalizões Antidrogas – Protocolo nº 8272/2021
Geny Rosa Dias
------

APAMEX - Ass. Pindamonhangabense de Amor Exigente 
– Protocolo nº 6375/2021

Maria de Fátima Spuri Lima
Moacir Ferreira dos Santos

Centro de Tratamento Anjos da Vida - Protocolos nº 
8835/2021 e 8819/2021

Ana Paula de O. Coelho Pedrosa
------

UniFunvic – Centro Universitário FUNVIC – Protocolo nº 
8583/2021

Ezequiel Tomé Braça
Ricardo Alexandre de Carvalho

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social – 
Protocolo nº 8487/2021

Clayton Daniel Barbosa
------

OAB – 52ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Protocolo nº 8720/2021

Paulo Tarcízio da Silva Marcondes
João Pedro Soares Schmidt

Pindamonhangaba, 12 de março de 2021.
Comissão Eleitoral

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede 
Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 1, 
Pindamonhangaba - SP, CEP 12421-705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com 
registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao 
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem NOTIFICAR os benefi ciários 
relacionados, por estarem em local incerto e não sabido, que constam de nosso sistema  
mensalidades em aberto:

CARTÃO UNIMED  CPF -  BENEFICIARIO / RESP. FINANCEIRO
0576407300988 068126873XX

0575090101090 014072238XX

0576090987300 366060838XX

0572002259000016 386690488XX

0572002281000015 430658868XX

0576092300786 300173458XX

0576090128030 363246088XX

0572002382000010 475123988XX

0572002371000014 395993858XX

0576090123780 346750138XX

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para que possa a notifi cante 
dar continuidade ao plano de saúde, notifi cando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo 
mínimo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será automaticamente 
rescindido.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o setor 
fi nanceiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, sala 1 -  Bairro Mombaça (Shopping 
Pátio Pinda) apresentando comprovantes.

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 
024/2021 (PMP 1444/2021) - Para “aquisição 
de agua mineral acondicionada em galão de 
20 litros, a fi m de atender aos departamentos 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses.”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/03/2021 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 026/2021 (PMP 1693/2021) - 
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços em exames de 
biopsia da próstata com sedação conduzida 
por ultrassonografi a, pelo período de 12 (doze) 
meses.”, com entrega dos envelopes até dia 
25/03/2021 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.  

*** ADIAMENTO SINE-DIE ***
ADIAMENTO PREGÃO Nº 169/2020 (PMP 
7885/2020) 
A Prefeitura comunica que a licitação supra 
que cuida da “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”, fi ca adiado sine-die, para análise 
da impugnação, motivada pela empresa LCC 
Moveis Eireli ME.

*** LICITAÇÃO DESERTA  ***

PREGÃO Nº 159/2020 (PMP 4989/2020) 
A autoridade superior, face à manifestação do 
pregoeiro, declarou, em 02/03/2021, deserta 
a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de instalação de aparelhos de ar 
condicionado, pelo período de 12 meses”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 011/2021 (PMP 736/2021) 
Foi fi rmado o contrato 016/2021, de 
05/03/2021, para “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
funerários, incluindo materiais, mão de obra 
e translado, se faz necessária para atender 
nosso município em relação aos serviços de 
sepultamento de pessoas carentes e de baixa 
renda, conforme previsto em lei municipal”, no 
valor de R$ 586.332,36, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, 
e pela contratada, empresa Lucas Cesar 
Ribeiro Velório ME, o Sr. Lucas Cesar Ribeiro. 

*** DESCLASSIFICAÇÃO  ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
13/2021 (PMP 630/2021) 
A autoridade superior, face o parecer do 
Departamento de Administração, desclassifi ca 
a empresa Noemia Silva dos Santos de Assis 
– Me, classifi cada em 1º lugar no lote 01, por 
não apresentar os laudos e amostras conforme 
exigido no termo de referência – Anexo III do 
edital, determinado assim o prosseguimento 
do certame, para abertura do envelope de 
documentação das empresas classifi cadas 
na sequência, na ordem de classifi cação. Fica 
marcada sessão pública para o dia 22/03/2021 
as 09h00, no mesmo local do evento anterior. 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO Nº 247, 
DE 09 DE MARÇO 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  nos termos da Lei Municipal 
nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregório das Chagas (Presidente), Ana Paula Simões Garcia 
Munhoz e Josiane Canuto Silva Marins (Membros), para comporem  comissão de  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Marcelo Cinachi Pereira,  matrícula 797500, 
fi scal de rendas, lotado no Departamento de Receita e Fiscalização, a fi m de apurar repasse 
de informações sigilosas, em virtude da sua condição de servidor público municipal, prestando 
serviços nos Distritos Policiais de Pindamonhangaba, para pessoas externas àquele órgão público, 
conforme relatado no Processo Interno nº 24941/2018- Sindicância Investigatória nº 009/2019, com 
fulcro no artigo 9º, II, III, VIII, IX e no artigo10, IX, da Lei Municipal nº 5.751/2015. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de março de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, em  095 de março de 2021.

SMA/ssf/PI 24941/2018-Sindicância 009/2019.

Controle 050/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. LILIAN BORGES MENEZES 
BARRETO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE , S/
NR., Bairro  VITÓRIA VALE II, QUADRA 07   
LOTE  04   ,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE23.10.05.004.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 051/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. CARLOS AUGUSTO DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado 
a RUA JOSÉ BENEDITO QUIRINO , S/NR., 
Bairro  CAMPINAS, QUADRA    LOTE     ,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.15.01.011.001, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 052/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) PAULO CORREA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
DR. ANTONIO VIEIRA MARCONDES , S/
NR., Bairro  CARDOSO, QUADRA A   LOTE  
04   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO21.08.02.004.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 053/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) ANTONIO AUGUSTO 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA VEREADOR ANTONIO LEOPOLDI, 
S/NR., Bairro  ATANAZIO, QUADRA 39,   
LOTE  11,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE15.16.14.020.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 054/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) ANTONIO AUGUSTO 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA VEREADOR ANTONIO LEOPOLDI, 
S/NR., Bairro  ATANAZIO, QUADRA 39,   
LOTE  10,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE15.16.14.021.000, para que efetue 
a  limpeza do terreno do referido imóvel  e 
a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 
1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, 
artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 055/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) ANTONIO AUGUSTO 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA VEREADOR ANTONIO LEOPOLDI, 
S/NR., Bairro  ATANAZIO, QUADRA 39,   
LOTE  09,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE15.16.14.022.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 056/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) ANTONIO AUGUSTO 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA VEREADOR ANTONIO LEOPOLDI, 
S/NR., Bairro  ATANAZIO, QUADRA 39,   
LOTE  08,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE15.16.14.023.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 057/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a Sr. (a) ANTONIO AUGUSTO 
CARVALHO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA VEREADOR ANTONIO LEOPOLDI, 
S/NR., Bairro  ATANAZIO, QUADRA 39,   
LOTE  07,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE15.16.14.024.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 05/04/2021 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 08/04/2021 Às 15h.
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma 
da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo 
realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: GUARATINGUETÁ – SP. BAIRRO CHÁCARA SELLES. Rua Zacarias Jorge 
Boueri, n° 224(Lts 29 e 30 da Qd 01) do Res e Comercial Chácara Selles. Áreas Totais. Área Terr. 744,00m² e área constr. 695,94m²(estimada no local) e 
44,65m²(IPTU) Matrs. 32.875 e 32.876 do RI Local. Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante 
os órgãos competentes correrão por conta do comprador. O vendedor providenciará sem prazo determinado a baixa da penhora constante na AV. 16 da citada 
matricula. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 05/04/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 2.310.000,00 e 2º Leilão: 08/04/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 
1.386.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados 
devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

CONSELHO DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE – CONDEMA

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA 2021 do CONDEMA

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares 
e Suplentes do Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente do Município de Pindamonhangaba 
– CONDEMA, convocados a comparecer e 
toda a população convidada a participar da “2ª 
Reunião Ordinária de 2021”, a ser realizada em 
data e local abaixo, para interação e discussão 
da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
02 – Informes;
03 – Aprovação da revisão do Regimento 
Interno / Estatuto CONDEMA;
04 – Criação das Câmaras Técnicas: 
Educação Ambiental e Reciclagem / Catadores 
(individuais e cooperativa);
05 – Análise e discussão do Termo de 
Referência: Complementação ao Programa 
Educacional “Trilhos Pedagógicos: História 
e Cidadania”, através do aprimoramento das 
percepções ambientais junto aos alunos e 
professores da rede municipal de ensino no 
município de Pindamonhangaba;
06 – Análise e deliberação sobre as proposituras 
da Câmara Técnica de Regularização Fundiária 
com foco nas questões ambientais
CONSIDERANDO que no âmbito nacional 
várias leis, decretos e outras normas foram 
editados para o enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (covid-19), destacando-se a Lei 
Ordinária Federal 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020; a Portaria 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, conforme o Decreto 7.616 de 17 de 
novembro de 2011; a Portaria nº 356, de 11 
de março de 2020, também do Ministério da 
Saúde; o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, em que o Congresso Nacional 
reconhece o estado de calamidade pública até 
31 de dezembro de 2020; o Decreto Estadual nº 
64.879, de 20 de março de 2020, que declara 
igualmente o estado de calamidade pública; 
o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março 
de 2020, que impôs no Estado de São Paulo 
a medida de quarentena de 24 de março a 07 
de abril de 2020 prorrogado para 04 de maio d 
2020; o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 
2020, do Município de Pindamonhangaba, que 
declara estado de Calamidade Pública com o 
Decreto n. Decreto 5.775 – 2020;
Assim o CONDEMA, realizará a Sessão 
Ordinária, conforme dados abaixo:
Data: 19/03/2021 (sexta-feira) -  Horário: 
Primeira chamada: 14:00h / Segunda chamada: 
14:15h
Local: Sala Virtual do Aplicativo Zoom (gratuito)
End.Eletrônico:https://us04web.zoom.us/j/60602
14670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmMnd
UQT09
ID da reunião: 606 021 4670 / Senha de 
acesso: 6RJMs9

Pindamonhangaba, 09 de março de 2021.

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 

- Gestão 2020 / 2022

Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil do CMDM – 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Comissão Eleitoral responsável 
pelo processo eleitoral para escolha dos representantes da Sociedade Civil TORNA PÚBLICA a 
lista das inscrições deferidas e habilitadas à participação no processo eleitoral:

Instituição / Protocolo Representantes

CEPAM
Ana Maria Braz Cavalcante
Viviane Camargo Ferreira 
Kelly Keiko Nisiharo

APAMEX - Ass. Pindamonhangabense de Amor 
Exigente – 

Alcione Aparecida de Campos Nisiharu
Isabella Alves dos Santos Figueroa 
Simone Maria Rocha Apolinário Duarte

Coalizão Associação Pró Comunitárias Antidrogas do 
Brasil

Eliane Prado Marcondes
------

Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Rio 
de Janeiro

Valeria Rosa dos Santos Fernandes
Odisséia de Souza Fernandes 
Vera Lucia Alves Viana

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
Maria Rosemeire Gouvêa de Almeida 
Flavia Baptista de Melo
Stela Simões Freire

Grupo de Mulheres do Brasil Núcleo Taubaté Suzete Patrícia da Silva

Paróquia São Cristóvão – Cidade Nova
Elizeth de Siqueira Silva 
Silvia Angélica Sampaio Ribeiro

Pindamonhangaba, 12 de março de 2021.
Comissão Eleitoral

ERRATA 
FICAM RETIFICADAS AS INFORMAÇÕES DO PRESENTE EXTRATO, 

PUBLICADO NA EDIÇÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME 
DADOS ABAIXO: 

 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 01/2021 (FMI) 
 Processo Administrativo: Nº 1.198/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
 Objeto: O presente instrumento tem por objeto o repasse de 

recurso da Emenda Impositiva nº 16, do Vereador Antônio 
Alves da Silva “Toninho da Farmácia”, através do Fundo 
Municipal do Idoso – FMI, visando a complementação das 
despesas com recursos humanos, especificamente para 
custeio compreendido no plano de trabalho integrante do 
Processo Administrativo nº 1.198/2021, elaborado em 
conformidade com a Emenda Impositiva nº 16 de autoria 
do Vereador Antônio Alves da Silva “Toninho da Farmácia”. 

  Prazo: 10 meses 
 Valor: R$ 30.000,00 
 Data da assinatura: 25/02/2021 

ERRATA
FICAM RETIFICADAS AS INFORMAÇÕES DO PRESENTE EXTRATO, 

PUBLICADO NA EDIÇÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, 
CONFORME DADOS ABAIXO: 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária VIRTUAL

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO
Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, inscrita no CNPJ sob número 18.147.864/0001-
04, localizada na Rua Japão, nº51, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, 
devidamente representada por seu Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Bruno José Pestana 
Salgado, vem informar e convocar respectivamente que, em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem 
como do Decreto Estadual de Quarentena nº 64.881e seguintes, e ao Decreto Municipal 5.882 de 
10 de outubro de 2020 e seguintes, a realização da Assembleia Geral Ordinária será realizada no 
modo virtual, levando em consideração a preservação da saúde dos associados. A Assembleia 
Geral Ordinária será realizada no dia 24/03/2021 (quarta-feira), na sala Virtual de Assembleias do 
Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em primeira 
convocação, com no mínimo metade dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de 
associados presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre 
o quanto segue:
1) Deliberação e Votação dos Relatórios das Prestação de Contas de 2019 e 2020;
2) Deliberação e Votação da Previsão Orçamentária e Taxa Associativa 2021;
3) Deliberação e Votação de Alteração na Redação do Regulamento Interno.
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com fi rma reconhecida, fi cando 
limitado a cinco procurações por outorgado. (Art. 19 §2º do Estatuto Social). As procurações 
devem ser entregues na associação até o dia 20/03/2021 para que sejam conferidas e o acesso à 
plataforma de votações seja devidamente criado.
Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de 
participarem da assembleia. (Art. 19 do Estatuto Social).
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros 
assuntos pertinentes à administração da associação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 
www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha, e ingressar 
no item ASSEMBLEIA;
2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo 
“Superlógica” - acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas 
cadastrados para o site.
3. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e 
Quadras, sem a exposição de informações pessoais.
4. A votação iniciará pontualmente às 10 horas da manhã do dia 24/03/2021, sendo que na 
oportunidade, através do chat, será acolhido o secretário para a assembleia; Ás 17h00 será 
encerrada a votação.
5. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o 
encerramento da votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados.
6. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, 
ainda poderá registrar seu voto através de cédula que fi cará disponível na administradora, sito 
à Rua Renato Granadeiro Guimarães, 63, sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante 
agendamento prévio, no mesmo dia e horários da assembleia, não podendo utilizar este recurso 
após o encerramento das votações. A votação em cédula será nominal, conterá as informações de 
Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo que será registrado no cartório.
7. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em 
contato com a administradora através do e-mail administratrivo2@adplantaubate.com.br ou no 
telefone: 12 3622-3886 de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu 
nome, sua quadra e lote para cadastro do sistema e liberação de acesso.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO
Bruno José Pestana Salgado – Presidente Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº  5.499, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Luiz Alexandre Leite Souza, Assessor, para substituir o Subprefeito 
Distrital de Moreira César, Sr. Nilson Luis de Paula Santos, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 18 de fevereiro a 09 de março de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 18 de fevereiro 
de 2021.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de março de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº  5.500, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Lucyani Villela 
Monteiro Moreira, Ofi cial de Administração, para substituir o Diretor do 
Departamento de Controladoria Interna, Sr. Lucílio Mendes Raposo, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 08 a 12 
de fevereiro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos 08 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 10 de março de 2021.

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° 250, 
DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5° do Decreto n° 5.828, de 21 de julho de 2020,e considerando o parecer da Comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar nO 008/2019, RESOLVE retifi car a Portaria Interna da Secretaria 
Municipal de Administração nO 126, de 22 de dezembro de 2020, onde se lê “contados a partir de 03 
de dezembro de 2020” leia-se “contados a partir de 22 de dezembro de 2020”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de março de 2021.

SMAlegga/memo 9.496/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO N° 251, 
DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5° do Decreto nO 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar n° 011 /2019, RESOLVE retifi car a Portaria Interna 
da Secretaria Municipal de Administração n° 124, de 17 de dezembro de 2020, onde se lê “contados 
a partir de 03 de dezembro de 2020” leia-se “contados a partir de 22 de dezembro de 2020”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de março de 2021 .
SMNegga/memo 9.501/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.498, DE 10 DE MARÇO 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, Resolve Designar o Sr. Ronaldo Antonio 
Krutli para a função gratifi cada de Gestor de Zeladoria, a partir de 1º de fevereiro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 1º de 
fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 09 de março de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 10 de março de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.501, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve Retifi car  a Portaria Geral nº 5.490, de 25 de fevereiro de 2021, que designa a Sra. 
Euciane Glauce Garcia de Andrade, Ofi cial de Administração, para substituir período de férias da 
Chefe de Divisão de Processos Disciplinares e Sindicâncias, onde se lê “de 18 de fevereiro a 05 de 
março de 2021” leia-se “de 18 de fevereiro a 04 de março de 2021”.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de março 
de 2021.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de março de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CENTRO ESPÍRITA 
‘BEZERRA DE MENEZES’

Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, 
Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA 
“BEZERRA DE MENEZES”, convoca 
todos os associados para a Assembleia 
Geral à realizar-se no dia 29 de março 
de 2021 às 19h30, na sede social 
da Instituição situada à Rua Capitão 
Vitorio Basso, nº 75, centro em 
Pindamonhangaba, SP, em primeira 
convocação com a presença de 1/3 (um 
terço) dos associados ou às 19h45, em 
segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes na sede 
da instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do 
Balanço Financeiro do Ano de 2020 com 
o parecer do Conselho Fiscal, conforme 
determina o artigo 23º do Estatuto Social 
da Instituição.

Pindamonhangaba, 11 de Março de 2021.

 Benedita Aparecida de Souza Ribeiro
 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 
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variedades
CDHU entregará primeiros apartamentos ainda este mês

As obras de construção do 
Terminal Rodoviário do Distrito 
de Moreira César estão prati ca-
mente fi nalizadas pela empresa 
Convale Construtora. Os serviços 
externos serão realizados pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, pois 
estes não fazem parte do escopo 
da obra.

Nesta semana foram concluí-
dos os serviços de pintura inter-
na/externa e a instalação do pórti -
co da fachada. Agora, a Prefeitura 
irá executar a iluminação da fachada 
e de todo o páti o de manobra, a im-
plantação do fechamento externo 
em gradil eletrofundido e a sinaliza-
ção interna de trânsito no páti o.

Com o término das obras, a 
Prefeitura está trabalhando no 
lançamento de um edital para 
defi nição da empresa que irá ad-
ministrar o novo equipamento.

O empreendimento está lo-
calizado ao lado da Vila dos Afe-
tos, no anti go páti o da festa, e o 
investi mento total do município 

foi de R$ 2.786.976,05 aten-
dendo uma demanda planejada 
no plano de mobilidade urbana 
do município. 

De forma imediata o espaço 
terá integração com a Secretaria 
de Segurança, que instalará no 
prédio uma base da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) trazendo 
mais segurança para a popu-
lação do Distrito. A Prefeitura 
também está buscando entendi-
mento junto à empresa conces-
sionária do transporte público 
para que as linhas urbanas do 
transporte coleti vo municipal 
que atendem Moreira César fa-
çam embarque e desembarque 
no local, trazendo mais comodi-
dade aos usuários. Vale ressal-
tar que o terminal foi projetado 
para atender o transporte de 
curta distância (intermunicipal), 
já o terminal de Pindamonhan-
gaba, que está sendo construído 
às margens do Rodovia Presi-
dente Dutra, terá estrutura para 

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, assinou 
nesta manhã e entregou pesso-
almente ao Cartório de Registro 
de Imóveis do município, a do-
cumentação para beneficiar 214 
famílias da Vila São Benedito 
que receberão a regularização 
fundiária de seus imóveis. O ato 
contou com a presença do presi-
dente da Câmara, vereador José 
Carlos Gomes – Cal; vice-prefei-
to Ricardo Piorino; secretário de 
Habitação do município, Felipe 
César; adjunto da pasta, João 
Gontijo e dos técnicos da secre-
taria e da Fundação ITESP.

O Projeto de Regularização 
Fundiária do núcleo foi entre-
gue ao Cartório de Registro de 
Imóveis com a homologação da 
ata de reunião da Comissão Mu-
nicipal, edital, documentos téc-
nicos e a primeira CRF emitida 
pelo ITESP.

O presidente da Associação 
dos Moradores, Gerson Bene-
dito Leme, participou do ato e 
comemorou a importante con-

quista. “Uma luta de muitas 
décadas. Muitos moradores fa-
leceram sem esse documento, 
mas hoje seus familiares podem 
comemorar essa primeira vitó-
ria que trará segurança jurídica 
para o bairro”, afirmou.

Pelo ITESP estiveram presen-
tes o coordenador regional Mano-
el Martins e a supervisora do GTC/
Fundiário de Taubaté, Gabriela 
Portioli de Oliveira Pinheiro.

“Quando assumimos a gestão 
do município em 2017 fixamos 
como meta regularizar o maior 
número de imóveis. Hoje demos 
mais um passo e parabenizo a 
Vila São Benedito pela paciên-
cia. O bairro será valorizado e 
seus moradores poderão dormir 
tranquilo com a titularidade de 
seus imóveis”, comentou o pre-
feito Isael Domingues.

Histórico
A Vila São Benedito é um nú-

cleo urbano informal consolida-
do, inserido no bairro Curuçá, 
Distrito de Moreira César. Sur-
giu do desmembramento de áre-

A CDHU – Companhia de De-
senvolvimento Habitacional Ur-
bana realizou na Prefeitura de 
Pindamonhangaba, na manhã 
desta terça-feira (9), a definição 
por sorteio dos endereços das 
primeiras moradias do empre-
endimento localizado no bairro 
Karina, em Moreira César. Com 
o procedimento, após a análise 
final, os 40 primeiros contem-
plados poderão receber as cha-
ves nas próximas semanas.

O evento, em virtude da pan-
demia da covid-19, foi realizado 
virtualmente através de trans-
missão pelo Facebook da Pre-
feitura e contou com a presença 
do prefeito Isael Domingues; ge-
rente regional CDHU, Francis-
co Vieira “Chesco”; secretário 
municipal de Habitação, Felipe 
César; adjunto da pasta, João 
Gontijo e a vereadora Regini-
nha, representando a Câmara 
de Vereadores.

Os procedimentos para des-
tinação dos endereços segui-
ram rigorosamente a classifica-
ção das famílias habilitadas na 
ordem decrescente do número 
de integrantes de cada núcleo 
familiar, sendo que as famílias 
habilitadas das pessoas com 
deficiência, dos idosos e dos po-
liciais, nesta ordem, têm seus 
endereços escolhidos primeira-
mente.

Segundo a CDHU, até o final 
de maio o processo acontecerá 
para mais 92 famílias e as 104 
restantes têm previsão até o fi-
nal de junho.

As unidades habitacionais 
de Pindamonhangaba totali-
zam 236 imóveis, localizados 
na Rua Dr. Gonzaga, Distrito 
de Moreira César, com inves-
timento 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.

Novas parcerias – Em seu 
discurso, o prefeito Isael Do-
mingues agradeceu ao Go-
verno do Estado pela par-
ceria sólida firmada com 
Pindamonhangaba. “Estamos 
trabalhando agora para identi-
ficar outras áreas para futuras 
parcerias visando contemplar 
as pessoas que mais precisam 
da casa própria”, afirmou o 
prefeito.

Em fase fi nal, Rodoviária de Moreira 
César receberá serviços na parte externa

atender as empresas que fazem 
o transporte até interestaduais. 
A prefeitura realizará esforços 
para que o novo terminal atenda 
as linhas intermunicipais.

O prefeito Isael Domingues 
destacou que o terminal rodovi-
ário trará mais comodidade aos 
usuários do transporte público, 
movimentará a economia na re-
gião e marca o crescimento do 

Distrito de Moreira César, que há 
muitos anos aguarda investi men-
tos deste porte. “Além do espaço 
para embarque e desembarque 
de passageiros, a obra trará para 
Moreira César um espaço de en-
tretenimento e praça de alimen-
tação. Uma obra moderna com 
estrutura pré-moldada, excelen-
te arquitetura e um lindo projeto 
paisagísti co”, afi rmou Isael.

Prefeitura e ITESP entregam ao Cartório documentação 
para regularização dos imóveis da Vila São Benedito

as rurais particulares que foram 
loteadas para fins de moradia a 
partir da década de 1960.

Para a regularização fundiária 
urbana do núcleo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba contratou a 
Fundação Itesp, sendo os trabalhos 
técnicos e jurídicos realizados pe-

los Grupos Técnicos de Campo de 
Taubaté e Pariqueda-Açu da Dire-
toria de Recursos Fundiários.

A primeira planta oficial 
da Vila São Benedito retrata 
uma área de 411.566,51 metros 
quadrados com perímetro de 
4.819,98 metros compreenden-

do 571 lotes e 22 ruas e vielas 
em 19 quadras.

Após a aprovação da titulação 
de 214 imóveis, essas famílias 
preencheram os requisitos legais 
e fazem parte da listagem da pri-
meira Certidão de Regularização 
Fundiária do bairro.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Fotos: Arquivo pessoal

Sabedoria e paz
Para Valéria Santos (secretaria 

Municipal de Saúde) pela passagem 
do seu aniversário, no último dia 
9. Ela recebe os cumprimentos das 
fi lhas Tatiane e Talita, da neta Maia-
ne, de todos os familiares e amigos, 
em especial, da equipe da secretaria 
de Saúde.

Muita luz 

Na vida da Eduarda San Martin (secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente). ela celebrou mais uma 

primavera no último dia 10. Toda a sua família, seus 
amigos e equipe de trabalho desejam um novo ciclo 

cheio de luz, de saúde e de muitas conquistas.

Duplo parabéns 

O casal Eloísa e João Antônio Romão celebraram 
mais um aniversário, juntos. Ele no dia 8, e ela no dia 
10 de março. Todos os familiares e amigos desejam 
muita luz, saúde e bênçãos à dupla. 

Rios de bênçãos 

Na vida de Adalberto Del Olmo Silva, que celebrou 
mais um ano no dia 10 de março. Sua irmã Elizabeth, 
seu cunhado, seus sobrinhos, seus sobrinhos-netos e 
toda a sua família desejam muita saúde, alegria e bên-
çãos sem fi m.

Muito sucesso 

Na vida do jornalista e músico Júlio Teberga, aniver-
sariante dessa quinta-feira (11). Todos os seus amigos 
e familiares, em especial a sua fi lha Catarina, desejam 
muita saúde, sucesso e paz.

Novo ciclo
Comemorou mais um ano 

de vida no último dia 9, Luiz 
Alexandre, o Lú (Subprefeitu-
ra). Sua esposa, seus fi lhos,-
seus amigos, familiares, e a 
equipe da Subprefeitura de 
Moreira César desejam um 
novo ano cheio de luz, de saú-
de e de paz. 

de Saúde.

PA
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Felicidades! 
Para Sandra Cesar, que completou mais um ano de 

vida na quarta-feira (10). Ela recebe todo os votos de 
felicidades dos amigos Daniela e Ricardo Flores e do 
esposo Fabricio.
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