
F U N DAÇ ÃO  D R .  J OÃO  R O M E I R OEdição 9.521

Tribuna do Norte
Ano 139

PINDAMONHANGABA 5 DE MARÇO DE 2021

S� ta-feira

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
19º

30º
PARCIALMENTE NUBLADO

UV12
Fonte: CPTEC/INPE

5PÁG. 

5PÁG. 

Pinda inicia vacinação para pessoas 
com 77 anos ou mais nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia va-
cinação para pessoas com 77 
anos ou mais nesta sexta-feira 
(dia 5).

As doses serão aplicadas 
no CIAF/Saúde da Mulher (das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 
16 horas) e em outros quatro 
locais somente de manhã (8h30 
às 11h30): CISAS em Moreira 
César, UBS Terra dos Ipês II e 
nas unidades de saúde do Ci-
dade Nova e Nova Esperança 
(Araretama). 

PÁG. 5
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As pessoas com data esti pulada para a segunda dose deverão ser imunizadas na próxima semana, assim que a cidade receber mais doses

Cidade intensifi cará combate a festas clandesti nas e aglomerações
Em reunião realizada na terça-

feira (2), o Comitê de Enfrenta-
mento ao Covid-19 da Prefeitura 
de Pindamonhangaba decidiu 
intensifi car com mais rigor a fi sca-

lização e autuação aos responsá-
veis que organizarem e parti cipa-
rem de festas clandesti nas, fl uxos 
e aglomerações.

Através de ação com a Polícia 

Militar, Guarda Civil Metropoli-
tana e equipes de fi scais da Vigi-
lância Sanitária e Fiscalização de 
Rendas, a Prefeitura vem realizan-
do ações todos os fi nais de sema-

na com orientações e autuações 
para infratores. No últi mo fi nal de 
semana, a operação totalizou o 
registro de 129 orientações, três 
noti fi cações e três autuações. 

Bailarina de 
Pinda passa em 
seletiva nacional 
da Bolshoi Brasil

A bailarina Mariana Morei-
ra dos Santos, de 11 anos, foi 
pré-selecionada para participar 
da Seleção Nacional do Bolshoi 
Brasil perante a meninas e me-
ninos de todo nosso país. 

Foram muitos inscritos e a 
escolha se deu pela observação 
de vídeos. Agora ela irá para a 
segunda fase que será realizada 
em ainda este mês, na cidade de 

Joinville, em Santa Catarina.
Mariana mora no bairro 

Crispim, faz ballet há 8 anos, e 
participa com a Companhia de 
Dança Lago dos Cisnes, de vá-
rios festivais de dança nacionais 
e internacionais. Já conquistou 
várias premiações e partici-
pou de várias modalidades de 
workshops internacionais.

PÁG. 7

Covid-19: Pinda registra 43 novos 
casos e 25 pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba divulga, 
em seu Boleti m Epidemiológico desta quinta-feira (4), 43 novos 
casos de covid-19 e 25 pacientes recuperados. As UTIs públicas 
estão com ocupação de 59% e as UTIs parti culares estão com 
ocupação de 100%. Enfermaria está com ocupação de 25%, 
somados os leitos públicos e parti culares.

Mariana mora no bairro Crispim e parti cipa com a Companhia de Dança Lago dos Cisnes

Protocolos orientam 
funcionamento de 
igrejas, templos e 
estabelecimentos 
religiosos
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Pista de Atletismo do CE 
Zito recebe manutenção

Moreira César recebe 
limpeza geral dos bairros 
e operação tapa buraco

O Distrito de Moreira César, 
através da atuação da Subprefei-
tura, está recebendo nesta semana 
um mutirão de limpeza e serviços de 
tapa buraco em diversos bairros. As 
ações de limpeza e roçada de mato 
aconteceram nos bairros Laerte 
Assumpção, Azeredo e entornos 
da Estrada do Atanázio e Av. José 
Adhemar César Ribeiro (entrada do 
Distrito).

A operação Tapa Buraco também 

foi intensificada e na última segun-
da-feira (1º) foi realizada em ruas do 
bairro Padre Rodolfo e na Estrada 
do Atanázio. Nesta terça-feira os 
trabalhos estão acontecendo no 
bairro Jardim Regina.

“Sabemos que as demandas são 
muitas em diversos bairros mas aos 
poucos estamos chegando em todas 
as regiões e dando um novo visual”, 
afirmou o subprefeito em exercício 
Luís Alexandre Souza.

A operação Tapa Buraco prossegue no distrito de Moreira César

Divulgação

Uma importante ação para o 
Distrito de Moreira César está 
acontecendo dentro do Centro 
Esportivo José Ely Miranda – 
Zito, que em breve devolverá 
aos usuários deste equipamen-
to esportivo a pista de atletismo 
e caminhada.

O local estava com grande 
acúmulo de sujeira e mato ato, 
tendo recebido a passagem da 
patrol e retro, com retirada da 
terra em excesso e passagem 
do rolo para recebimento de 
pó de pedra, devolvendo assim 
a funcionalidade para a ativi-
dade física e lazer da popula-
ção.

“Estamos acompanhando de 
perto esse trabalho e queremos 
parabenizar os servidores da 
Subprefeitura e do Zito pelo em-
penho em tornar o espaço mais 
agradável e útil”, afirmou o vice
-prefeito Ricardo Piorino. Além do atletismo, a pista do Zito é uma opção para caminhadas
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Construtora recebe síndicos do Bem Viver 
e garante melhorias nos apartamentos

Em reunião realizada nesta 
semana, a construtora SPL/For-
casa, responsável pela constru-
ção das 1.536 unidades habita-
cionais dos seis condomínios do 
Residencial Bem Viver, recebeu 
os síndicos e representantes do 
bairro e esclareceu o processo 
de assistência aos apartamen-
tos.

O encontro foi intermediado 
pela Secretaria de Habitação da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba que estava representa-
da pelo secretário adjunto, 
João Gontijo e pela diretora 
de Habitação, Monique Dias. 
A empresa SPL/Forcasa esteve 
presente através de Oswaldo 
Pinheiro, Larissa Siqueira, Ro-

drigo Tadeu, Kleber Favaretto e 
Ana Bertolai.

A construtora apresentou o 
histórico do empreendimen-

to e do trabalho considerado 
modelo dentro dos padrões de 
construção e definiu um novo 
cronograma de atendimento 
para as famílias que abriram 
as ocorrências, bem como um 
prazo para abertura de novos 
chamados somente para casos 
de pisos e azuleijos.

“O encontro foi considerado 
muito produtivo e orientativo 
definindo a responsabilidade 
de cada parte. A construtora 
explanou com muita clareza as 
razões das ocorrências e dispo-
nibilizou um importante canal 
de atendimento para sanar os 
problemas”, afirmou a diretora 
Monique Dias.

Segundo Oswaldo Pinheiro, o 
atendimento será gradativo, co-
meçando pelo condomínio que 
apresentar a maior quantidade 
de demanda. “Somente em 2020 
foram abertos 415 chamados, 
que não conseguiram ser solu-
cionados integralmente face a 
problemas de fornecimento de 
material de construção em vir-
tude da pandemia. “Com o esto-
que reconstituído e agora com o 
reforço e contratação de 20 tra-
balhadores estamos conseguin-
do elaborar um cronograma e 
até setembro deste ano iremos 
cumprir com os nossos traba-
lhos”, afirmou. 

Serão executadas as melho-
rias para sanar casos de des-
placamento de piso e azulejos, 

bolor em paredes, aberturas de 
tampas de drenagem, área de 
jardim do bloco Cerejeira, da-
nificações nos telhados, entre 
outros casos.

Manutenção

A empresa SPL/Forcasa res-
saltou a importância da ma-
nutenção predial e frisou que 
os síndicos devem observar as 
orientações contidas no Manual 
do Proprietário, que apresenta 
os serviços que devem ser feitos 
e os prazos e periodicidade que 
devem ser seguidos.

Segundo a construtora foi no-
tado um volume muito alto de 
reclamação nos telhados e con-
forme vistoria prévia realizada 
percebeu-se inúmeras danifi-
cações por terceiros. “Notamos 
dois aspectos críticos. Primeiro 
o acesso fácil que prestadores 
de serviços tinham ao telhado 
ocasionando trincas em telhas e 
pontos em que a telha foi retira-
da e não colocada de volta, possi-
bilitando acesso da chuva, gotei-
ras e prejuízos. Outra situação 
foi a falta de limpeza nas telhas 
e calhas, gerando entupimento e 
goteiras”, afirmou Oswaldo.

Os síndicos receberam orien-
tações quanto à manutenção 
preventiva e os cuidados que 
devem ter com a limpeza nos 
telhados, drenagem, caixas de 
gordura e esgoto.

O vandalismo e o furto de 
cabos flexíveis de cobre estão 
deixando os espaços públicos de 
Pindamonhangaba sem ilumi-
nação e inseguros. Nas últimas 
semanas duas ocorrências foram 
registradas na Praça do Residen-
cial Lessa e no Espaço de Lazer do 
Campos Maia.

A ação dos vândalos, além de 
trazer prejuízos financeiros aos 
cofres públicos, está prejudicando 
a própria população pois o pro-

Furto de cabos de energia deixa 
espaços públicos sem iluminação

cesso para aquisição do material 
e para restabelecer a energia 
elétrica demora alguns dias.

No Residencial Lessa foram 
furtados 300 metros de cabo fle-
xível 10 mm e no espaço público 
do Campos Maia o prejuízo foi 
maior, com o furto de 500 metros 
de cabo 16mm. A Prefeitura 
registrou boletim de ocorrência 
junto à Delegacia de Polícia Civil 
para investigação sobre a autoria 
do crime.

O Setor de Elétrica da Prefei-
tura já normalizou a iluminação 
no bairro do Lessa e prevê para 
os próximos dias a realização 
dos serviços no Campos Maia. 

Segundo o responsável pelo 
setor na Prefeitura, Miguel 
Vieira, essa ação criminosa está 
causando diversos prejuízos 
ao município. “Temos também 
ocorrência de furto de fios em 
bairros distantes e a Prefeitura 
tem que recolocar. Chegamos a 
ter aproximadamente de.1500 a 
2000 metros de cabos roubados 
que acabam deixando cerca de 
200 luminárias apagadas por 
falta de cabos, necessitando 
que a administração adquira o 
material e faça a reposição”.

Outro exemplo recente 
aconteceu no bairro Beira Rio. 
A região no passado sofria 
com enchentes e a Prefeitura 
instalou uma casa de bomba 
que retirava a água do bairro 
levando-a ao Córrego do Tapa-
nhão. Recentemente, criminosos 
vandalizaram o equipamento 
furtando portão, motor e outros 
materiais, deixando o bairro 
desassistido desse importante 
benefício.
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Editorial

Neste sábado, todo o Estado de São Paulo 
irá migrar para a fase vermelha do Plano SP, a 
mais restritiva. Por 15 dias, só vão funcionar os 
serviços essenciais e haverá toque de restrição 
nas ruas entre 20h e 5h.

Regressão? Não. É cuidado. Os índices de 
contaminação da Covid 19 teiman em se manter 
altos, os leitos de UTI estão contados. Precisamos 
fazer alguma coisa para evitar o pior.

Orientação unânime de médicos e 
especialistas: evitar ou reduzir contato social é 
uma das medidas mais efi cientes para minimizar 
a circulação do coronavírus. Essa é a estratégia 
mais efi caz para não deixar o sistema de saúde 
entrar em colapso. 

Muitas localidades do país estão voltando à 
quarentena, que consiste em limitar o tráfego de 
pessoas, justamente para conter a escalada da 
pandemia no Brasil. A preocupação é redobrada 
para idosos e pessoas que tenham a imunidade 
comprometida. A orientação precisa ser seguida 
à risca pelas pessoas que não apresentam 
sintomas também (a maioria dos infectados).

A vacina chega aos poucos. Até que uma maior 
parcela da população seja imunizada, temos que 
nos sacrifi car mais um pouco.

A luta pela vida de todos e, principalmente, 
das pessoas idosas deve ser nosso mantra nessa 
pandemia. Trata-se de manter vivo, ao nosso 
lado quem ajuda, lidera, coordena, pensa, nos 
conscientiza, nos sensibiliza para que possamos 
ser jovens, adultos e crianças melhores. Bora 
lutar mais um pouco!

É por nós e por eles!
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O mercado de trabalho está 
cada dia mais exigente, concorrido 
e impactado pelos avanços tecno-
lógicos. O ensino técnico apresen-
ta novos caminhos de aprendiza-
gem e rumos profi ssionais, seja 
recolocação ou mudança de área. 

Para debater as competên-
cias necessárias para superar 
desafi os, uma ação educacional 
inovadora, diversa e conectada 
com autonomia e cidadania, a sé-
rie de eventos Live Senac Jorna-
da Técnica reunirá especialistas 
para falar e exemplifi car as prin-
cipais tendências e necessidades 
do mundo do trabalho, além de 
compartilhar dicas para se des-
tacar em um ambiente cada vez 

Senac Pinda 
promove 

Jornada Técnica

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de 
Cultura e Turismo, e a 
Câmara de Vereadores, 
através da Comissão da 
Educação, Cultura, Turismo 
e Esporte discuti ram na 
últi ma quarta-feira (4) 
ações de Turismo junto aos 
integrantes da Comissão de 
Leis do COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo), Kelly 
Mendonça, Ademir Lopes e 
Jairo Fogaça.
Na pauta do encontro o 
poder público apresentou 
ao COMTUR as 
propostas de ação para o 
desenvolvimento turísti co 
da cidade. A presidente do 
conselho, Kelly Mendonça, 
entregou às autoridades um 
ofí cio referente a projetos, 
solicitação de parceria e 
outros assuntos relati vos ao 
turismo
Pela Prefeitura esti veram 
presentes o secretário 
adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores; 
diretor de Turismo, 
Fabio Vieira e diretora 
de Cultura, Rebeca 
Guaragna. Representando o 
Legislati vo, parti ciparam os 
vereadores Gilson Nagrin e 
Felipe Guimarães.

Prefeitura e Câmara 
discutem ações de turismo 

na cidade com o COMTUR

mais competitivo. As 
inscrições são gratui-
tas e o evento é todo 
online.

O Senac Pinda parti-
cipa da jornada com a realização 
de alguns bate-papos virtuais. 

No dia 10 de março, a unida-
de promove os bate-papos “Co-
nhecendo a área de Bem-Estar 
do Senac Pinda”, “Tendências 
de cores 2021 e como utilizá
-las”, e “Decisões estratégicas 
entre setores da empresa no 
cenário competitivo”. Todas das 
19h às 20h, com participação 
gratuita. Inscrição e presença 
on-line pelo Microsoft Teams - 
https://bit.ly/385cgZU

No dia 11 de março, haverá o 
bate-papo “Técnico em Eventos 
- O profi ssional que vai muito 
além de festinhas”, das 20h às 
21h. Também é gratuiro, com 
inscrição e participação on-line 
pelo Microsoft Teams - https://
bit.ly/306TgWJ.

Para encerrar, no dia 12, a 
conversa será “O maravilhoso 
mundo da farmácia”, das 19:30h 
às 20:30h, também gratuita-
mente e on-line pelo Microsoft 
Teams - https://bit.ly/3sJvnkc.

O Governo de SP confi rmou 
a continuidade das atividades 
presenciais nas escolas da rede 
estadual, mesmo na fase ver-
melha, a mais restritiva do Pla-
no SP. A medida, já prevista no 
plano com obediência aos pro-
tocolos de segurança sanitária, 
tem objetivo de atender aos es-
tudantes em situação de vulne-
rabilidade.

A frequência presencial não 
é obrigatória e o ensino remoto 
será mantido, com aulas trans-
mitidas diariamente pelo Cen-
tro de Mídias da Secretaria de 
Educação do Estado. As redes 
municipais e particular têm au-
tonomia para fazer o próprio 

Escolas estaduais seguem abertas 
para estudantes na fase vermelha

planejamento, respeitando os 
limites legais e os protocolos do 
Plano SP.

O Governo de SP defi niu 
como critérios para formar o 
grupo de mais vulneráveis os 
alunos que têm necessidade de 
se alimentar na escola; os que 
possuem difi culdades de aces-
so à tecnologia ou não têm os 
equipamentos necessários para 
estudar remotamente.

Ainda terão prioridade os 
estudantes com a saúde mental 
em risco e aqueles com severa 
defasagem de aprendizagem 
ou que fazem parte da educa-
ção especial. Da mesma forma, 
será priorizada a presença dos 

o indivíduo que estiver com 
37,5 graus ou mais será orien-
tado o retorno para casa.

Estudantes e servidores 
devem lavar as mãos com 
água e sabão ou higienizar 
com álcool em gel 70% ao en-
trar na escola. É obrigatório o 
uso de máscara de tecido den-
tro da escola. Os servidores 
devem utilizar além da más-
cara de tecido, o face shield 
(protetor de face) durante sua 
jornada laboral presencial. 
Dentro das salas de aula, os 
alunos devem manter o dis-
tanciamento de 1,5 metro.

Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, festas, 
assembleias, competições e 
campeonatos esportivos estão 
proibidos. Já as atividades de 
educação física, arte e correla-
tas podem ser realizadas, pre-
ferencialmente ao ar livre.
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O Governo de SP confi rmou 
a continuidade das atividades 
presenciais nas escolas da rede 
estadual, mesmo na fase ver-
melha, a mais restritiva do Pla-
no SP. A medida, já prevista no 
plano com obediência aos pro-
tocolos de segurança sanitária, 
tem objetivo de atender aos es-
tudantes em situação de vulne-
rabilidade.

A frequência presencial não 
é obrigatória e o ensino remoto 
será mantido, com aulas trans-
mitidas diariamente pelo Cen-
tro de Mídias da Secretaria de 
Educação do Estado. As redes 
municipais e particular têm au-
tonomia para fazer o próprio 

Escolas estaduais seguem abertas 
para estudantes na fase vermelha

planejamento, respeitando os 
limites legais e os protocolos do 
Plano SP.

O Governo de SP defi niu 
como critérios para formar o 
grupo de mais vulneráveis os 
alunos que têm necessidade de 
se alimentar na escola; os que 
possuem difi culdades de aces-
so à tecnologia ou não têm os 
equipamentos necessários para 
estudar remotamente.

Ainda terão prioridade os 
estudantes com a saúde mental 
em risco e aqueles com severa 
defasagem de aprendizagem 
ou que fazem parte da educa-
ção especial. Da mesma forma, 
será priorizada a presença dos 

o indivíduo que estiver com 
37,5 graus ou mais será orien-
tado o retorno para casa.

Estudantes e servidores 
devem lavar as mãos com 
água e sabão ou higienizar 
com álcool em gel 70% ao en-
trar na escola. É obrigatório o 
uso de máscara de tecido den-
tro da escola. Os servidores 
devem utilizar além da más-
cara de tecido, o face shield 
(protetor de face) durante sua 
jornada laboral presencial. 
Dentro das salas de aula, os 
alunos devem manter o dis-
tanciamento de 1,5 metro.

Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, festas, 
assembleias, competições e 
campeonatos esportivos estão 
proibidos. Já as atividades de 
educação física, arte e correla-
tas podem ser realizadas, pre-
ferencialmente ao ar livre.

alunos cujos responsáveis tra-
balhem em serviços essenciais, 
como a área da Saúde.

As escolas fi carão abertas 
para fornecer refeições para 
todos os estudantes que ne-
cessitam, até mesmo para os 
que entrarem no rodízio e não 
puderem participar das aulas 
presencialmente, em um deter-
minado dia, por conta do limite 
máximo permitido.

Protocolos
Durante as atividades pre-

senciais, a escolas de toda a 
rede estadual devem cumprir 
os protocolos estabelecidos pela 
Secretaria da Educação de acor-
do com as normas e fases do 
Plano SP. 

As escolas poderão receber 
diariamente até 35% dos alunos 
matriculados. Ao adentrarem 
nas unidades, todas as pessoas 
terão a temperatura aferida e 
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cidade
Prefeitura dá atenção às estradas 
rurais durante período de chuvas

Pinhão do Borba 
conta com serviços 
de manutenção

A secretaria de Governo e Serviços Públi-
cos, através do setor rural, realizou recen-
temente o serviço de roçada em estradas 
rurais no bairro do Massain. O objetivo da 
roçada é facilitar os trabalhos posteriores 
de conservação das estradas.

Segundo diretor de Agricultura, Thiago 
Gonçalves, a roçada também auxilia para 

uma melhor segurança em curvas, que são 
tomadas pela vegetação e acabam tirando 
a visibilidade dos motoristas.

“Estamos trabalhando para atender ou-
tros bairros que já solicitaram e está na 
nossa programação visando trazer mais 
segurança para ciclistas e motoristas que 
utilizam essas vias”, afirmou Thiago.

A equipe do setor rural 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba continua tra-
balhando em atenção má-
xima neste último mês do 
período chuvoso, que se en-
cerra agora em março.

Os objetivos do trabalho 
nesse primeiro trimestre 
do ano foram muito positi-
vos e assertivos, pois mes-
mo sendo em carácter de 
urgência e emergência, o 
setor conseguiu manter um 
equilíbrio entre a situação 
de degradação e as condi-
ções de passagem. Nesta 
semana, a equipe está atu-
ando nas estradas do Pi-
nhão do Una e Pinhão do 
Borba.

Segundo o diretor de 
Agricultura, Thiago Gon-
çalves, a intenção é que no 
segundo trimestre, com as 
condições de tempo e clima 
mais favoráveis aos servi-
ços de conservação das es-
tradas, possa ser retomada 

a manutenção preventiva 
das vias rurais do municí-
pio.

Titular da pasta respon-
sável pela ação, o secretá-
rio de Governo e Serviços 
Públicos, Ricardo Piorino, 
reforça que todas as con-
dições para realização dos 
serviços serão disponibi-
lizadas, mantendo a área 
rural em boas condições 
para o escoamento da pro-
dução agrícola e turismo 
rural, trazendo também 
benefícios e dignidade para 
os moradores e produtores 
rurais.

Para o prefeito Isael Do-
mingues o apoio ao homem 
do campo e as condições 
de trabalho para a zona 
rural são prioridades em 
sua gestão. “Não medimos 
esforços para garantir um 
trabalho de qualidade e 
que o produtor rural tenha 
condições satisfatórias de 
atuar”, afirmou o prefeito.

No Massaim, estradas 
recebem serviços de roçada 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Setor 
Rural, está executando ações 
emergenciais em estradas ru-
rais da Regional 3 – área do 
Goiabal/Dutra. Com as chuvas 
que atingiram a região a região, 
muitos pontos de algumas es-
tradas rurais dessa região apre-
sentaram problemas.

Sob responsabilidade da Se-
cretaria de Governo e Serviços 
Públicos, os serviços têm sido 
realizados visando atender as 

solicitações dos moradores e 
produtores rurais dessa região. 
“Estamos atuando firmemente 
para que às condições normais 
de passagem sejam garantidas. 
Temos um compromisso com a 
comunidade rural”, informou o 
diretor de Agricultura, Thiago 
Gonçalves.

Os serviços estão sendo reali-
zados de forma pontual com ca-
ráter de urgência e emergência, 
devolvendo a boa trafegabilida-
de para a região.

Divulgação
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ORDEM DO DIA

7ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no 

próximo dia 08 de março de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 02/2021, do Poder Executivo, que “Comunica VETO PARCIAL ao Autógrafo n° 03/2021 que 
institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Pindamonhangaba e 
dá outras providências (Projeto de Lei n° 02/2020)”.

II. Projeto de Lei n° 78/2021, do Vereador Carlos Moura - Magrão, que “Denomina de OSVALDO MUNARO 
a Avenida 12 do Residencial e Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.

III. Projeto de Lei n° 100/2021, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial”.
     Pindamonhangaba, 03 de março de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

Tribuna Livre:   Sr. Elias Rivelle de Freitas
Assunto:   “Desa�ios e perspectivas da Educação Pro�issional e Tecnológica   
  na região de Pindamonhangaba/SP”.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Nesta segunda-feira, dia 1º de 
março, os vereadores de Pindamo-
nhangaba estiveram reunidos no 
Plenário do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin” 
para a realização da 6ª Sessão Or-
dinária de 2021. Após os debates, 
discussões e análises, o colegiado 
decidiu pela aprovação - por una-
nimidade - de 2 (dois) Projetos de 
Lei e de 1 (um) Projeto de Resolu-
ção que estavam distribuídos na 
Ordem do Dia da sessão. A sessão 
ordinária também marcou a aber-
tura do plenário aos munícipes 
para que eles pudessem acompa-
nhar os trabalhos dos parlamenta-
res. A participação dos cidadãos de 
Pindamonhangaba foram cercadas 
de todas as medidas sanitárias in-
tegrantes do Plano São Paulo, do 
Governo Estadual, tais como o dis-
tanciamento social, o uso de más-
caras e a higienização das mãos, 
além de ser proibido a circulação 
pelo plenário.

Programas habitacionais
A Ordem do Dia teve início com 

a apreciação do Projeto de Lei n° 
05/2021, do vereador Renato No-
gueira Guimarães – Renato Cebola 
(PV), que “Determina a disponi-
bilização, por meios eletrônicos, 
no site da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, da lista de espera 
dos munícipes cadastrados para o 
acesso aos programas habitacio-
nais do município”. O documento 
recebeu 10 votos favoráveis e foi 
aprovado.

Assim, de acordo com o artigo 
1º, o Poder Executivo deverá di-
vulgar em página especifica no sí-
tio eletrônico oficial do Município, 

Plenário confirma aprovação de Projeto de Resolução 
e Pindamonhangaba terá Comissão de Vereadores para 

fiscalizar licitação do Transporte Público Municipal
Na mesma sessão, vereadores aprovaram Projeto de Lei que determina

a disponibilização, por meios eletrônicos, no site da Prefeitura da lista de 
espera dos munícipes cadastrados nos programas habitacionais da cidade

bem como, nas dependências do 
Departamento Municipal de Ha-
bitação, a lista de espera dos mu-
nícipes cadastrados para obterem 
acesso aos programas habitacio-
nais do Município. A lista deverá 
ser organizada por ordem de ins-
crição dos munícipes cadastrados 
e deverá, também, ser atualizada 
sempre que houver qualquer alte-
ração. Na justificativa, o vereador-
-autor do Projeto de Lei destacou 
que “um dos princípios que regem 
a Administração Pública é o da Pu-
blicidade, consistente no preceito 
fundamental que consagra o dever 
de TRANSPARÊNCIA da gestão pú-
blica”.

Rua no Parque Shangrilá
Na sequência, o plenário tam-

bém aprovou o Projeto de Lei n° 
84/2021, do vereador Herivelto 
dos Santos Moraes – Herivelto Vela 
(PT), que “Denomina de Rua ADE-
MAR PAES DOS SANTOS, a Rua 12 
do Loteamento Parque Shangrilá, 
localizado no bairro Goiabal”.

Biografia
Ademar Paes dos Santos nas-

ceu em 1° de novembro de 1965, 
em Pindamonhangaba. Filho de 
Benedito Paes dos Santos e de Ge-
ralda Aparecida Paes dos Santos, 
foi desde criança, muito atencio-
so e prestativo. Levava marmita 
para seu pai no trabalho e vendia 
doces feitos pela sua mãe na rua. 
Aos dez anos já vendia pipoca pra 
ajudar sua família. E sempre foi ex-
tremamente trabalhador! Era um 
homem muito responsável e com-
prometido com as causas sociais, 
sempre ajudando as pessoas. For-
mou-se  Técnico em Contabilidade 
pela Escola Técnica João Gomes de 
Araújo, tendo trabalhado em es-
critórios da cidade. Pretendia se 
formar em Contabilidade em uma 
faculdade. Cursou Letras na UINI-
TAU e se tornou professor de por-
tuguês. Em 1995 casou-se com Lú-
cia Dias, teve duas filhas: Thamires 
e Susana. Pai amoroso, era também 
muito católico e participante ativo 
da Sociedade São Vicente de Pau-
lo, procurando ter uma vida que 
une fé e obras. Essa busca incan-
sável por uma sociedade melhor 
também o fazia ser muito atento a 
questões políticas, sendo filiado ao 
PT desde sua mocidade. Em 2020, 
no dia 3 de abril, Ademar tendo vi-
vido incríveis 54 anos de vida com 

muita luta, bom humor, atenção e 
carinho para com todos à sua volta, 
morreu de ataque cardíaco. Ficou 
a vida dele como exemplo de exce-
lente professor, dedicado cidadão, 
amado pai, e de bem humorado 
homem.

Transporte Público
E fechando a sessão ordinária, 

o plenário apreciou - e aprovou 
por 10 votos a a zero - o Projeto 
de Resolução n° 02/2021, do vere-
ador Renato Nogueira Guimarães 
– Renato Cebola (PV), que “Cons-
titui uma Comissão de Assuntos 
Relevantes para acompanhar e 
fiscalizar o certame licitatório de 
Transporte Público Municipal”. 
O projeto aprovado determina 
que “será constituída uma Comis-
são de Assuntos Relevantes para 
acompanhar e deliberar sobre a 
tramitação do certame licitatório 
do Transporte Público Municipal, 
nos termos do artigo 111 e 112 
do Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhan-
gaba”. De acordo com o artigo 2°, 
a referida comissão será compos-
ta por 5 (cinco) membros, sen-
do que o prazo de atuação será 
de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado. Na justificativa, o ve-
reador Renato Cebola argumen-
tou que “muitas são as denúncias 
e questionamentos referentes ao 
Transporte Público Municipal. O 
transporte coletivo é parte essen-
cial de uma sociedade e de grande 
importância, devendo garantir o 
direito de ir e vir de seus cidadãos 
e é imprescindível para a vitali-
dade econômica, a justiça social, 
a qualidade de vida e a eficiência 
das cidades modernas”. O parla-
mentar destacou, ainda, que “é ne-
cessário o aperfeiçoamento da in-
fraestrutura e da priorização das 
vias de ônibus para o transporte 
público ganhar mais velocidade, e 
consequentemente a preferência 
da população e por todas as ra-
zões acima mencionadas, mostra-
se de suma importância o acom-
panhamento de todo o processo 

licitatório que definirá a empresa 
responsável pelo transporte pú-
blico coletivo em Pindamonhan-
gaba”. Ao final dos debates, foram 
eleitos por aclamação do plenário, 
os 5 membros: vereadores Renato 
Nogueira Guimarães - Renato Ce-
bola (PV - Presidente), Herivelto 
dos Santos Moraes -  Vela (PT), 
Francisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes - Norbertinho (PP), Julio 
César Carneiro de Souza - Julinho 
Car (PODEMOS) e a vereadora Re-
gina Célia Daniel Santos - Regini-
nha (PL).

Tribuna Livre  
Na primeira sessão ordinária 

em que o público teve acesso às de-
pendências da Casa após mais de 
um ano, foi também a primeira em 
2021 que a Tribuna Livre foi uti-
lizada por um munícipe de Pinda-
monhangaba. Após aprovação do 
plenário, o senhor Josafá Agra de 
Santana utilizou os 5 minutos re-
gulamentares que são permitidos 
pelo Regimento Interno e abordou 
o tema “Solicitação de gratuidade 
aos acompanhantes de crianças 
especiais no transporte público 
em tempo integral”. Ele pediu a co-
laboração e o empenho da Câmara 
de Pindamonhangaba para que os 
pais e mães das crianças especiais 
da cidade conquistem e tenham 
o benefício da gratuidade no uso 
do transporte coletivo urbano e 
rural de Pindamonhangaba. Em 
tom bastante emocionado, Josafá 
disse que “o Legislativo é uma das 
forças da cidade e precisamos do 
apoio de todos os vereadores para 
que nossa luta seja vitoriosa”.

RESOLUÇÃO N.º 01, DE 02 DE MARÇO 
DE 2021.
Constitui uma Comissão de Assuntos 
Relevantes para acompanhar e 
�iscalizar o certame licitatório de 
Transporte Público Municipal.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO: 

Art. 1° Será constituída uma Comissão de 
Assuntos Relevantes para acompanhar e deliberar 
sobre a tramitação do certame licitatório do 
Transporte Público Municipal, nos termos do 
artigo 111 e 112 do Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba.

Art. 2° A comissão será composta por cinco 
(5) membros.

Art. 3° O prazo de atuação será de doze (12) 
meses, podendo ser prorrogado.

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL   
             Presidente 

Projeto de Resolução n.º 02/2021, de autoria do Vereador Renato 
Nogueira Guimarães – Renato Cebola.
Publicado no Departamento Legislativo.

ATO N° 07, DE 02 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre a composição da Comissão 
de Assuntos Relevantes para acompanhar 
e �iscalizar o certame licitatório do 
Transporte Público Municipal.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES – CAL, 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º A Comissão de Assuntos Relevantes para 
acompanhar e �iscalizar o certame licitatório 
do Transporte Público Municipal, criada pela 
Resolução n° 01, de 02 de março de 2021, será 
composta pelos seguintes Vereadores:

1. Renato Nogueira Guimarães – Renato 
Cebola (PV) – Presidente

2. Francisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes – Norbertinho (PP)

3. Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto 
Vela (PT)

4. Júlio César Carneiro de Souza – Julinho 
Car (PODEMOS)

5. Regina Célia Daniel Santos – Regininha 
(PL)

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo.
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saúde
Pinda inicia vacinação para pessoas 
com 77 anos ou mais nesta sexta-feira

Covid-19: Pinda registra 43 novos 
casos e 25 pacientes recuperados

Cidade intensifi cará combate a festas clandestinas e aglomerações

O Governo de São Paulo 
disponibilizou protocolos 
sanitários para o funciona-
mento de igrejas, templos e 
demais estabelecimentos re-
ligiosos no estado.

As medidas adotadas 
pelo Governo de SP para o 
combate ao coronavírus

Os protocolos sanitários 
têm como objetivo auxiliar 
os estabelecimentos a redu-
zir o risco de contágio da 
COVID-19. O documento foi 
elaborado em parceria com 
diversos representantes dos 
setores e validado pela Vigi-
lância Sanitária do Estado 
de São Paulo, baseado em 
critérios técnicos e de saúde.

Protocolo Sanitário
1- Nível de ocupação má-

xima no local deve ser de 
30%;

2 – Obrigatoriedade de 
tirar a temperatura antes do 
ingresso no local;

3 – Obrigatoriedade no 

fornecimento de álcool em 
gel;

4 – Obrigatoriedade de 
uso de máscara durante 
todo o período da cerimônia 
inclusive pelos celebrantes e 
assistentes;

5 – Distanciamento de 1,5 
metro entre as pessoas den-
tro do local;

6 – Todas as pessoas de-
vem estar sentadas;

7 – Horários devem ser 
espaçados para evitar aglo-
meração na entrada e saída;

8 – Assegurar a ventila-
ção adequada do local de 
realização da celebração 
religiosa, mantendo todas 
as portas e janelas abertas o 
todo tempo;

9 – Sempre que possível, 
eliminar rituais envolvendo 
toques e não compartilhan-
do objetos;

10 – Suspender os coros 
temporariamente, devido ao 
potencial de contaminação 
desta atividade.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia va-
cinação para pessoas com 77 
anos ou mais nesta sexta-feira 
(dia 5).

As doses serão aplicadas 
no CIAF/Saúde da Mulher (das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 
16 horas) e em outros quatro 
locais somente de manhã (8h30 
às 11h30): CISAS em Moreira 
César, UBS Terra dos Ipês II e 
nas unidades de saúde do Ci-
dade Nova e Nova Esperança 
(Araretama). 

Segunda dose adiada para 
próxima semana

As pessoas que tinham data 
estipulada, conforme cartão 
de vacinação, para a segunda 
dose da Coronavac (Instituto 
Butantan) para esta sexta-feira 

(dia 5 de março) deverão ser 
imunizadas na próxima sema-
na – assim que Pindamonhan-
gaba receber mais doses.

Embora exista uma data 
pré-agendada no cartão, é uma 
data estimada, pois estudos clí-
nicos e indicação na bula da 
Coronavac determinam que o 
intervalo entre a primeira e a 
segunda dose deve ser de 14 a 
28 dias. Assim, os municípios 
seguiram a determinação do 
Governo do Estado e indicaram 
um prazo médio (21 dias de in-
tervalo) para a segunda dose.

Como a remessa com novas 
vacinas para a segunda dose 
deve chegar na próxima se-
mana, este público não preci-
sa se preocupar, pois receberá 
a imunização dentro do prazo 
ideal – que é de 28 dias.

Protocolos orientam 
funcionamento de 
igrejas, templos e 
estabelecimentos 
religiosos A Vigilância Epidemiológica 

de Pindamonhangaba divulga, 
em seu Boletim Epidemiológico 
desta quinta-feira (4), 43 novos 
casos de covid-19 e 25 pacientes 
recuperados. As UTIs públicas 
estão com ocupação de 59% e as 
UTIs particulares estão com ocu-
pação de 100%. Enfermaria está 
com ocupação de 25%, somados 
os leitos públicos e particulares.

Desde o início da pandemia 
até hoje são 8.074 moradores de 
Pindamonhangaba infectados 
pela covid-19. 

O número de doses das vaci-
nas contra a covid-19 aplicadas 
na cidade é de 9.195 (números 
atualizados até as 13h55 de 04 
de março de 2021), sendo 6.297 
primeiras doses e 2.898 segundas 
doses. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que 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 pacien-
tes com suspeita de covid-19 es-
tão com movimentação acima da 
média, por isso contamos com a 
compreensão da população.

Em reunião realizada na ter-
ça-feira (2), o Comitê de Enfren-
tamento ao Covid-19 da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
decidiu intensificar com mais 
rigor a fiscalização e autuação 
aos responsáveis que organi-
zarem e participarem de festas 
clandestinas, fluxos e aglome-
rações.

Através de ação com a Polí-
cia Militar, Guarda Civil Metro-
politana e equipes de fiscais da 
Vigilância Sanitária e Fiscaliza-
ção de Rendas, a Prefeitura vem 
realizando ações todos os finais 
de semana com orientações e 
autuações para infratores.

No último final de semana, 
a operação totalizou o registro 
de 129 orientações, três notifi-
cações e três autuações. “Neste 
caso o foco foi o cumprimento 
do horário de funcionamento 
das atividades comerciais, con-
forme determinação do Plano 
SP. Entretanto nos deparamos 

com situações de aglomerações 
e casos reincidentes e nesse 
caso fomos obrigados a lavrar 
a autuação. Nosso objetivo não 
é prejudicar ninguém, mas não 
podemos deixar que atos dessa 
natureza prejudiquem nossa 
população”, afirmou o diretor 
da Vigilância Sanitária, André 
Pereira.

Segundo a prefeitura, os ca-
sos que despertam maior aten-
ção são a realização de festas 
clandestinas, que reúnem mais 
de 100 pessoas sem nenhum 
protocolo sanitário e o pior, 
num momento em que os even-
tos sociais estão proibidos.

“Iremos atuar com maior 
rigor, já temos históricos de lo-
cais que realizam esse tipo de 
evento e neste final de semana 
estaremos nas ruas para com-
bater essa situação”, afirmou o 
diretor. 

O Comitê definiu que os res-
ponsáveis pelos eventos que 

insistirem na desobediência às 
normas legais serão denuncia-
dos ao Ministério Público por 
crime contra a saúde pública. 
A Prefeitura está monitorando 
pelas redes sociais a realização 
desses eventos e irá direcionar 
a fiscalização para esse foco.

Segundo a secretária de Saú-
de, Valéria Santos, o momento é 
delicado e necessário a união de 
todos. “Temos que conciliar nos-
sas atividades comerciais com 
essa pandemia. Devemos seguir 
as regras. A fase de orientação 
e explicação já passou. O vírus 
está aí, com novas variantes e 
tem se mostrado mais agressi-
vo, atingindo um público mais 
novo. Nossa luta é para que o 
nosso sistema de saúde não en-
tre em colapso e as pessoas têm 
que entender que não é hora de 
promover um encontro social 
ou jogar um racha de futebol. 
Precisamos da união de todos”, 
finalizou Valéria.

Divulgação

Divulgação
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Felicidades!

Suellen Sthefany de Oliveira, aniversariou dia 1º de 
março, que sua vida seja cheia de bons e felizes momen-
tos. Parabéns!

Tudo de bom!

Quem irá completar mais um ano de vida é o José 
Luiz,  o popular “Zé Negão”, que recebe as felicitações 
de todos familiares e amigos pela proximidade do ani-
versário.

Princesa!

Desejamos muito amor e felicidade na vida da 
pequena princesa Giovanna Sperandio, que assoprou 
velinhas no dia 02 (terça-feira). Ela comemorou ao 
lado de seus pais Lilian e Ricardo, que desejam que 
nunca  perca esse sorriso tão lindo único e especial!

Parabéns!

Para o jovem jornalista Victor Hugo Evangelista 
Barros, aniversariante do próximo domingo (7). Ele 
recebe todo o carinho dos amigos e da família, em espe-
cial da mãe Cida Evangelista.

Felicidades!

Para a profissional da saúde Tatiane Mo-
raes, que  completou mais uma ano de vida 
no dia 04(quinta-feira). Ela recebe as felicita-
ções de todos seus familiares e amigos, que 
desejam também  muita saúde .

Sucesso!

Para a empresária Aline de Paula da CTI Treinamen-
tos. Ela completa mais um ano de vida no sábado (6) e 
toda a equipe da CTI aproveita a ocasião para lhe dar 
votos de sucesso, saúde e alegrias!

Assoprou velinhas!

A jovem jornalista Dayane Gomes, no dia 3 de mar-
ço. Sua mãe Edna e seus amigos e familiares desejam 
que ela realize todos os sonhos e que essa data se repita 
por muitos e muitos anos.

Parabéns aos primos!

Daniel  e Gabriele,  que completaram a primeira pri-
mavera nos dias 24 e 29 de fevereiro. Receberam os vo-
tos de felicidade dos pais, avós, dos irmãos, tios, primos 
e amigos.  “Que as bênção de Deus continuem  presente 
em suas vidas”, são os votos do avó Edson - Tribuna.

Festa!

Na sexta feira é dia de festa na casa de Matheus 
Ramos da Silva, que completa mais um ano de vida e 
recebe votos de felicidades da mãe, dos irmãos e da na-
morada, além dos colegas do Jornal Tribuna do Norte.
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variedades

Bailarina de Pinda passa em 
seletiva nacional da Bolshoi Brasil

Servidores municipais 
têm direito a cartões de 
benefícios e descontos

A bailarina Mariana Morei-
ra dos Santos, de 11 anos, foi 
pré-selecionada para participar 
da Seleção Nacional do Bolshoi 
Brasil perante a meninas e me-
ninos de todo nosso país. 

Foram muitos inscritos e a 
escolha foi por vídeos. Agora 
ela irá para a segunda fase que 
será realizada em ainda este 
mês, na cidade de Joinville, em 
Santa Catarina.

Mariana mora no bairro 
Crispim, faz ballet há 8 anos, e 
participa com a Companhia de 
Dança Lago dos Cisnes, de vá-
rios festivais de dança nacionais 
e internacionais. Já conquistou 

Os servidores da Prefeitura 
têm direito a descontos e benefí-
cios em compras com os cartões 
Plantão Card e Plantão Bem-Estar.

A rede de atendimento é 
composta por serviços de saú-
de, redes de drogarias em todo 
o estado de São Paulo e vários 
estabelecimentos diversos, como 
supermercados, mercadinhos, 
hortifrutis, açougues, postos de 
combustíveis, lojas de roupas, 
óticas e outros. 

O Plantão Card é um cartão de 
compras com taxa de R$ 3,00 por 
mês, somente se houver utiliza-
ção. Com ele o funcionário pode 
fazer compras nos principais esta-
belecimentos da cidade e região, 
como supermercados, postos de 
combustíveis e lojas de roupas. É 
possível fazer o parcelamento das 
compras em até seis vezes. O va-
lor da mensalidade é descontado 
no limite do cartão Plantão Card.

O Plantão Bem-Estar é um car-
tão de desconto de 10% a 70%, 
dependendo do estabelecimento. 
São estabelecimentos principal-
mente da área da saúde, como 

médicos, dentistas, laboratórios, 
mas também clínicas de estética, 
escolas de idiomas, entre outros. 
O custo é de R$ 7,90 ao mês para 5 
pessoas - o titular mais quatro de-
pendentes, sendo que os depen-
dentes não precisam comprovar 
grau de parentesco.

De acordo com o Secretário 
de Administração, Marcelo Mar-
tuscelli, os cartões auxiliam na 
saúde financeira dos servidores. 
“A variada rede de atendimento 
dos cartões facilita a vida dos ser-
vidores na hora das compras, pois 
podem parcelar compras com 
facilidade, além de estimular o 
sistema econômico do município. 
Os gastos são descontados em fo-
lha, oferendo maior segurança ao 
servidor, facilitando o controle e 
evitando dívidas” afirmou o se-
cretário. 

Para solicitar os cartões, os 
servidores da Prefeitura de Pin-
damonhangaba podem entrar 
em contato com o Sindicato dos 
Servidores por meio dos telefones 
(12) 3642-9700 ou whatsapp (12) 
99173-4888.

várias premiações e partici-
pou de várias modalidades de 
workshops internacionais. 

Para a menina, a pré-sele-
ção é a realização de um sonho. 
“Essa é a terceira vez que eu 
participo da seleção nacional 
da Escola Bolshoi. Na primeira 
vez, em 2017, eu não passei. Em 
2018, eu passei na seletiva, mas 
em virtude de uma competição 
de ginástica, não consegui ir na 
última fase. Neste ano, foi com 
muita felicidade que recebi a 
notícia via e-mail que eu havia 
passado nessa primeira fase e 
estou ansiosa pela etapa pre-
sencial”, afirmou a bailarina.

Início aos três anos

“A Mariana começou suas 
aulas de Ballet na aos 3 aninhos. 
Foram muitas aulas de ballet e 

jazz, ensaios coreográficos, au-
las de fortalecimento e reper-
tório. Vários festivais de dança 
competitivos que foram impor-
tantes para seu desenvolvimen-

to”, destacou sua professora e 
coreógrafa Esther Follman.

A fase presencial da seletiva 
nacional acontece nos dias 18 e 
19 de março.

Equipe de Turismo faz visita à 
Estação Literária de Guararema

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba visitou terça-feira (2) a Esta-
ção Literária de Guararema (SP). 
Concebida para ser uma vitrine 
cultural, o espaço é preparado para 
acolher o público em geral e todas 
as suas diversidades, contando com 
total acessibilidade e mobilidade. 

O objetivo da visita foi conhe-
cer a ação desenvolvida no muni-

cípio em busca de novos projetos 
para a Secretaria de Cultura e 
Turismo. “A Estação é mais do que 
uma biblioteca, é ponto de parada 
para o conhecimento e troca de 
informações”, afirmou o secretário 
adjunto da pasta, Ricardo Flores. 

A Prefeitura de Pinda foi 
recepcionada pela bibliotecária, 
Mary Almeida e pela Diretora de 

Promoção de Políticas Públicas de 
Fomento à Cultura, Iumia Chan, 
que mostraram o espaço e todo o 
funcionamento deste equipamen-
to público. Além de Flores, partici-
param do encontro Gerson Leme, 
representando o Fundo Social de 
Solidariedade e Mauro Barbosa, 
Gestor de Biblioteca da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

Divulgação

Divulgação

A pré-selecionada Mariana Moreira dos Santos, pindamonhangabense de 11 anos, integra a Companhia de Dança Lago dos Cines e pratica ballet há 8 anos
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Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

edital de notificação

controle 032/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANTÔNIO HENRIQUE 
SIMÕES, responsável pelo imóvel 
situado a AV. SÃO PAULO, S/NR., Bairro 
CIDADE NOVA, QUADRA E-03   LOTE  
13,  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.04.16.006.000, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 
1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, 
artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 033/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANTÔNIO HENRIQUE 
SIMÕES, responsável pelo imóvel 
situado a AV. SÃO PAULO, S/NR., Bairro 
CIDADE NOVA, QUADRA E-03   LOTE  
14   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.04.16.005.000, 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 039/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) APARECIDO ITALINO , 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
MOGI DAS CRUZES, Bairro CIDADE NOVA, 
QUADRA B-10   LOTE  03   ,  inscrito nesse 
município sob a sigla NE23.13.01.028.000 
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 040/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) CARLOS ANDRE VIEIRA 
DANTAS , responsável pelo imóvel situado 
a RUA BENEDICTO DOS SANTOS , S/NR., 
Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA, 
QUADRA 04   LOTE  22 E 23 ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO121203020000, 
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 2132-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 041/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) SANDRO MONTEIRO 
VARGAS , responsável pelo imóvel situado 
a RUA GERALDO ALVES DE AZEVEDO, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA, QUADRA 05   LOTE  29   ,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121204029000, 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 2186-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 042/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) JULIETE GOMES DE 
AMORIM , responsável pelo imóvel situado 
a RUA GERALDO ALVES DE AZEVEDO, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA, QUADRA 06   LOTE  04   ,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121205004000, 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 2202-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 043/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) MANOEL MARQUES 
MARTINHO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua José Gambini de Souza Nº 0, 
Lote 243, Bairro BELA VISTA inscrito nesse 
município sob a sigla SE21.09.09.002.000, 
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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 044/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ORLANDO CAMPOS DA 
CRUZ GALVÃO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Godofredo Pestana Nº 148, 
Bairro CAMPO ALEGRE inscrito nesse 
município sob a sigla SE11.09.12.011.000, 
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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 045/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) JOSE LUIZ DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
João Batista dos Santos Nº 497, Quadra 
S, Gleba, Bairro JARDIM SANTA CECILIA 
inscrito nesse município sob a sigla 
SE12.06.03.017.000, 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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

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, por meio da comissão 
eleitoral, resolve alterar o cronograma 
das atividades do processo eleitoral, 
prorrogando o período de inscrições e 
demais datas conforme abaixo: 
1 – cronograma das atividades:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 05 de fevereiro 
de 2021
PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  08 a 26 de 
fevereiro de 2021
PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES – 01 a 10 
de março de 2021
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES HABILITADAS 
– 12 de março de 2021
PRAZO PARA RECURSO – 13 a 16 de 
março de 2021
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL – 19 
de março de 2021
ELEIÇÃO – 30 de março de 2021
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ELEIÇÃO – 
09 de abril de 2021

Os demais itens e dispositivos constantes do 
Edital publicado em 05 de fevereiro de 2021, 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 01 de março de 2021.

comissão eleitoral
Processo eleitoral cMdM

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

Publicidade doS ProceSSoS 
de licitação

*** hoMologação ***
Pregão regiStro de Preço nº 
168/2020 (PMP 7812/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
02/02/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de medicamentos 
injetáveis”, em favor das empresas, os itens 
(item-valor unit em R$): Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli: 03-1,08; 32-1,61; 74-
1,24; 75-1,40; 76-1,35; Aglon Com e Repres 
Ltda: 77-3,15; Anbioton Importadora Ltda: 
61-0,249; Antibióticos do Brasil Ltda: 18-6,30; 
20-4,356; Biohosp Produtos Hospitalares 
S/A: 68-16,9488; Ciamed – Distribuidora de 
Medicamentos Ltda: 22-29,8745; Cirurgica 
São José: 36-1,19; 44-1,07; 55-0,32; 84-
0,78; Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 
– Filial: 06-1,64; 23-4,08; 46-4,98; 48-0,80; 
63-1,11; 85-2,178; Cristalia Produtos Químicos 
Farmaceuticos Ltda: 39-2,42; 82-20,12; Droga 
Fonte Ltda: 04-3,70; 10-1,77; 79-1,67; Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação: 
40-20,9585; 41-29,90; Farmace Industria 
Químico Farmacêutica Cearense Ltda: 02-
0,6336; 09-086; 12-0,67; 15-0,92; 25-0,293; 
31-0,27; 34-0,60; 42-1,00; 47-0,46; 56-0,30; 
Five Med Distribuidora Hospitalar: 05-8,64; 
08-1,584; 17-0,0308; 19-8,6427; 21-2,6235; 
Fresenius Kabi Brasil Ltda: 26-1,68; 27-1,88; 
28-2,34; 51-2,35; 52-2,10; 53-2,07; 54-2,38; 
66-3,62; 81-2,62; 83-2,57; Futura Comércio 
de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: 70-
30,1752; 71-21,5325; Interlab Farmacêutica 
Ltda: 35-2,4693; Laboratório Teuto Brasileiro: 
33-0,67; 37-0,45; 43-2,18; Lumar Com. Prod. 
Farmaceuticos Ltda: 01 – 1,9212; Medimport 
Com de Prod Hosp: 29-1,79; 30-2,27; Portal 
Ltda: 24-0,2891; Quality Medical Com. E 
Distribuidora de Medicamentos Ltda: 14-
4,64; 62-2,1681; 87-0,88; Soma/SP Produtos 
Hospitalares Ltda: 11-3,60; 13-9,00; 16:1,06; 
38-7,00; 59-2,20; 60-4,6555; 64-2,80; 65-2,58; 
67-0,4356; 72-7,128. Ficam desertos os itens: 
07, 50, 58, 69, 78, 80 e 86 e fracassados os 
itens: 45, 49, 57 e 73.

Pregão regiStro de Preço nº 
009/2021 (PMP 459/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
02/03/2021, a licitação supra, que cuida de 
“Aquisição de aduelas”, em favor da empresa 
Guarani Industria, Comércio e Serviços Ltda, 
o item (item-vl unit em R$): 01-5,141,05. 

Pregão regiStro de Preço nº 
12/2021 (PMP 686/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
02/03/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais de 
acabamento a serem utilizados em diversas 
obras”, em favor da empresa, os itens (item-
vl unit em R$): HSX Comércio e Serviços 
Eireli: 01-4,70; 02-19,70; 03-5,60.

Pregão nº 015/2021 (PMP 894/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
03/03/2021, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de produtos perecíveis 
(chá/bolacha), afim de atender aos pacientes 
nas UPAS do Araretama, Cidade Nova e 
Moreira César”, em favor da empresa Maria 
de Lourdes de Souza Rezende ME, o item 01, 
no valor total de R$ 16.718,00. 

*** licitação deSerta 
/ fracaSSada *** 

Pregão regiStro de Preço nº 
07/2021 (PMP 268/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, declarou, em 01/03/2021, 
fracassada a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de materiais de serralheria 
para serem utilizados em diversas 
obras-manutenção no município de 
Pindamonhangaba”. 

*** contrato ***
Pregão nº 002/2021 (PMP 133/2021) 
Foi firmado o contrato 015/2021, de 
02/03/2021, para “aquisição com instalação 
de grupo gerador, com fornecimento de 
quadro de transferência automática (qta), 
instalação”, no valor de R$ 80.000,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa 
Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos 
Eireli ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 

*** aditaMento ***
toMada de Preço nº 016/2019 (PMP 
28458/2019)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
26/02/2021, ao contrato 018/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
para elaboração de estudo de viabilidade 
técnica, econômica, financeira, legal e de 
modelagem jurídica, para o processo de 
implantação e operacionalização da nova 
rodoviária em Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 27/04/2021, assinando pela 
contratante a Sra Marcela Franco Moreira 
Dias, e pela contratada, empresa Geo 
Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio 
Ambiente e Geoprocessamento Ltda, o Sr 
José Roberto dos Santos. 

diSPenSa nº 185/2020 (PMP 5398/2020)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
01/03/2021, ao contrato 053/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
na realização do exame PCR (reação em 
cadeia da polimerase), que utiliza técnicas 
moleculares para identificação de genes 
virais específicos; para o diagnóstico 
dos pacientes suspeitos de Coronavírus 
(covid-19)”, para prorrogação até 
01/09/2021, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Associação Fundo de Incentivo à 
Pesquisa - AFIP, o Sr Sérgio Tufik.

eXtrato de terMo de colaboração celebrado entre
  organiZação da Sociedade ciVil (oSc) e a

Secretaria MuniciPal de educação

- eXercÍcio 2021 –

EXTRATO DO TERMO: Termo de Colaboração -  Inexigibilidade

Processo interno: Nº 10.415 /2020

celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria Municipal 
de Educação e APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba

objeto:

Prestar serviços de ações pedagógicas, terapêuticas 
e/ou lúdicas que tendem a possibilitar o curso do 
desenvolvimento global e harmônico do aluno do Ensino 
Fundamental – Ciclo I atenuando suas dificuldades e 
incentivando seu potencial; facilitando a inserção social e 
promovendo qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva

Vigência aditamento: 16/02/2021 a 15/02/2022
Valor: r$ 320.978,54 (anuais)

Data da assinatura: 16/02/2021

MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

lei nº 6.407, de 23 de feVereiro 
de 2021.

Institui o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Pindamonhangaba e dá outras 
providências.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 
PMGIRS do Município de Pindamonhangaba 
que tem como objetivo promover os serviços 
públicos municipais de resíduos sólidos no 
município, mediante o estabelecimento de 
metas e ações programadas que deverão ser 
executadas num horizonte de 20 (vinte) anos.  

Art. 2º O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS é 
um instrumento de gestão a curto, médio e 
longo prazo, no qual o Poder Público assume 
a responsabilidade de implantar políticas 
públicas para o manejo dos resíduos sólidos.

Art. 3º O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 
como instrumento da Política Municipal 
de Saneamento, tem como diretrizes, 
respeitadas às competências da União e do 
Estado, melhorar a qualidade da sanidade 
pública, manter o meio ambiente equilibrado 
em busca do desenvolvimento sustentável, 
além de fornecer elementos ao poder público 
e a coletividade para defesa, conservação e 
recuperação da qualidade e salubridade 
ambiental, cabendo a todos o direito de 
exigir a adoção de medidas neste sentido.

Art. 4º Constitui objetivo geral do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos – PMGIRS de Pindamonhangaba a não 
geração e a redução de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de consumo 
sustentável, consubstanciada na implantação 
de medidas visando aumentar a reciclagem 
e a reutilização dos resíduos, e na destinação 
ambientalmente adequado dos rejeitos.
Parágrafo único. Para o alcance do objetivo 
geral, são objetivos específicos do Plano:
I - melhorar a eficiência da gestão e/ou 
operação de resíduos no Município;
II - implementar as ações propostas no Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos;
III - sistematizar e organizar a situação 
dos Resíduos da Construção Civil - RCC 
gerados no Município;
IV - manusear e Destinar de maneira adequada 
os Resíduos de Serviço de Saúde – RSS;
V - instruir procedimento para correta 
segregação e ferramentas para a 
fiscalização;
VI - implementar ações de logística reversa.

Art. 5º A Administração Municipal, assim 
como os prestadores dos serviços públicos 
compreendidos nessa lei, deverão observar 
o disposto no Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, 
notadamente no que diz respeito ao 
cumprimento das metas nele previstas.

Art. 6° Caberá a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente a coordenação, acompanhamento, 
fiscalização e implantação do PMGIRS. 
Parágrafo único. Vetado.

Art. 7º O PMGIRS de Pindamonhangaba 
deverá ser revisado, obrigatoriamente, a 
cada 4 (quatro) anos ou em prazo inferior a 
este, quando necessário for.
§ 1º A proposta de Revisão do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, deverá ser elaborada em articulação 
com os prestadores dos serviços correlatos 
e estar em compatibilidade com as diretrizes, 
metas e objetivos:
I – das politicas Municipais, Estaduais de 
Saneamento Básico, de Saúde e de Meio 
Ambiente;
II – do Plano Municipal e Estadual de 
Saneamento e de Recursos Hídricos.
§ 2º A revisão de que trata o caput deste 
artigo, deverá preceder à elaboração do 
Plano Plurianual.
§ 3º O Poder Executivo Municipal deverá 
encaminhar a proposta de revisão do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos à Câmara de Vereadores, devendo 
constar as alterações, a atualização e a 
consolidação do PMGIRS anteriormente vigente.

Art. 8º O Plano Municipal Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos de Pindamonhangaba, 
na forma do Anexo Único, é parte integrante 
desta Lei.

Art. 9º As despesas decorrentes desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba,  23 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Maria eduarda abreu San Martin
Secretária Municipal de Meio ambiente

Registrado e publicado na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 
23 de fevereiro de 2021.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/ Projeto de Lei nº 20/2020 ( com 
Emenda 05)

* O texto da Lei nº 6.407, de 23/02/2021 
e o Anexo foram publicados no site 
h t tps : / /p indamonhangaba.sp .gov.br /
leis-e-decretos/legislacao e pelo  link 
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/
arquivo/a_70_0_1_01032021135101.pdf

MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

lei nº 6.410, de 23 de feVereiro 
de 2021.

Dispõe sobre a municipalização da estrada 
conhecida como Estrada do Ferraz, ou 
Estrada que liga ao Bairro da Ferragem, no 
bairro Ribeirão Grande.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou, e ela Sanciona e 
Promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica municipalizada a estrada 
conhecida como Estrada do Ferraz, ou 
estrada que liga ao Bairro da Ferragem, no 
Bairro Ribeirão Grande.

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

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal 

Marcela franco Moreira dias
Secretária de obras e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

23 de fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei  nº 92/21

conSelho MuniciPal de 
aSSiStência Social

conVocação – 3ª 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 “3ª Reunião Ordinária de 2021”, cuja 
pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de ata
- Minuta de Lei do SUAS
- Organização das Comissões (conselheiros 
não alocados em comissões)
- Informes Gerais.
Dia: 10/03//2021 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online através do link: https://
meet.google.com/gwi-ncvw-aza

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

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo

Portaria geral nº 5.491, de 26 de 
feVereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, atendendo ao disposto no art. 
3º da Lei nº 1.672, de 06 de maio de 1980,
R E S O L V E:
art. 1º Retifica o inc. I do art. 1º da Portaria 
Geral nº 5.425, de 30 de setembro de 2020,  
que convalida as nomeações do Conselho 
de Administração da  Fundação “Dr. João 
Romeiro” que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Jucelia  Batista Ferreira  - mandato de 
17/01/2017 a 17/01/2022

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 1º de janeiro de 2021.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli 
Secretário  de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

30 de setembro de 2020.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo 

Portaria geral nº  5.492, de 26 de 
feVereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, resolve deSignar 
a servidora pública, Sra. Aiandra Alves 
Mariano, membro do Conselho Administrativo 
da Fundação Dr. João Romeiro, para 
substituir a Presidente da Fundação, Sra. 
Jucélia Batista Ferreira, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 
22 de fevereiro a 13 de março de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos 22 de 
fevereiro de 2022.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 26 de fevereiro de 2021.                                                                                                                                            

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo

Portaria geral nº 5.493, de 26 de 
feVereiro de 2021. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea 
“c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, reSolVe SuSPender, 
a pedido, o contrato de trabalho da servidora 
municipal ana cristina rodrigues da Silva 
Monteiro, pelo período de 02 (dois) anos a 
contar de 1º de março de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 05 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli ribeiro
Secretário de administração 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

26 de fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo 

Portaria geral nº 5.496, de 02 de 
Março de 2021.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o 
art. 6º da Lei Municipal nº 4.344, de 09 de 
novembro de 2005, com redação dada pela 
Lei Municipal nº 4.899, de 16 de janeiro de 
2009, 
reSolVe:
Art. 1º Nomear os senhores a seguir 
indicados para constituírem o conselho 
diretor do fundo de apoio esportivo 
de Pindamonhangaba – para o biênio 
2021/2022:

I - Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Everton Chinaqui de Souza Lima

II - Diretor de Esportes
Antonio Carlos de Macedo Giudice

III - Representante da Secretaria Municipal 
de Finanças e Orçamento
Carlos José Ribeiro  - Secretário Adjunto de 
Finanças e Orçamento
 
IV - Representante dos Professores de 
Educação Física da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer
Bruna Muassab Fernandes

V - Representante das Ligas Municipais, 
Clubes, Associações e Academias 
Dante Miranda Guerrero
 
VI - Representante da Rede de Estadual 
Ensino Estadual
Ubirajara Jaccino Junior
           
VII - Representante das  Sociedades de 
Amigos de Bairros.
Thiago Borges Salgado

Parágrafo único. Os membros referidos nos 
incisos I, II e III exercerão seus mandatos 
enquanto forem ocupantes dos respectivos 
empregos e os demais membros exercerão 
seus mandatos pelo prazo de 02 (dois) anos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 18 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

dr. isael domingues 
Prefeito Municipal     

everton chinaqui de Souza lima
Secretário de esporte e lazer

Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de março de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhanga  o de São Paulo

Portaria geral nº 5.494, de 02 de 
Março de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,  

reSolVe:

Art. 1º O Comitê instituído pela Portaria Geral nº 
5.342, de 26 de março de 2020, passa a vigorar 
nos termos desta Portaria.

Art. 2º O Comitê e Gabinete de Crise para 
Prevenção e Monitoramento aos Efeitos do 
Coronavírus (COVID-19), passa a vigorar com 
a seguinte composição:

I- Diretor do Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde – Presidente do 
Comitê – André Marcos Pereira
II- Chefe de Gabinete do Prefeito - Rodrigo 
Lóssio Ferreira
III- Secretário de Negócios Jurídicos – 
Anderson Plinio da Silva Alves
IV- Secretário Adjunto da Secretaria de 
Administração – Danilo Velloso
V- Secretário Municipal de Segurança Pública – 
Fabrício Augusto Pereira
VI- Secretário Adjunto de Governo – Alexandre 
Pereira Costa
VII- Secretário de Saúde – Valéria dos Santos
VIII- Secretário Adjunto de Saúde – Mariana 
Prado Freire
IX- Secretário de Finanças e Orçamento – 
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
X- Diretora de Comunicação – Maria Fernanda 
Garcia Munhoz
XI- Diretor do Departamento de Receita e 
Fiscalização – Vicente Correa da Silva
XII- Diretor do Departamento de Apoio Jurídico 
Legislativo e Institucional – Ana Paula Pedersoli
XIII- Chefe de Divisão de Posturas Municipais 
-  Eliana Maria Galvão Wolff
XIV- Assessor de Gabinete – Flávio Muassab 
Lima Silva

Art. 2º Os Comitês Descentralizados para 
tratar das questões dentro de seus respectivos 
segmentos, passam  a vigorar com a seguinte 
composição:

i – finançaS e orçaMento / dotação e 
coMPraS,  composto por:
a- Secretário de Finanças e Orçamento 
(Presidente) – Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
b- Secretário Adjunto de Finanças e Orçamento 
– Carlos José Ribeiro
c- Diretor Financeiro e Contábil – João Carlos Muniz
d-Diretor de Planejamento Orçamentário – 
Alyne Santos Ribeiro Lima
e- Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos  - Fábio Ferreira
f- Assessor de Gabinete - Daniela Fernanda 
Braz Ferreira

ii- organiZação doS trabalhoS / 
SerVidoreS , composto por:
a- Secretário de Administração ( Presidente) – 
Marcelo Ribeiro Martuscelli
b- Secretário Ajdunto de Administração – Danilo 
Velloso
c- Procurador Geral do Município – Carlos 
Daniel Zenha de Toledo
d- Diretor de Recursos Humanos – Thiago 
Vieira Carvalho
e- Diretor do Departamento de Atenção ao 
Servidor – Fernanda Figueira M. Borges
f- Assessor de Gabinete - Melissa Vieira da Silva

iii -  SaÚde,  composto por:
a - Secretária de Saúde (Presidente) – Valéria 
dos Santos
b - Secretária Adjunta de Saúde – Mariana 
Prado Freire
c - Diretor do Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde – André Marcos 
Pereira
d - Diretor de Atenção Especial – Lilian Leme de 
Jesus Bassanello
e - Chefe de Divisão de Vigilância 
Epidemiológica – Leonardo Antunes Martuscelli
f - Chefe de Divisão (Secretaria de Saúde)  - 
Andreia Alves dos Santos
g - Presidente do Conselho Municipal de Saúde – 
COMUS - Rogéria de Fátima do Nascimento Braga
h - Membro do COMUS – Meilai de Jesus Shen

iV- deSenVolViMento econÔMico e 
Social, composto por:
a - Presidente do Fundo Municipal de 
Solidariedade (Presidente) – Claudia Maria 
Vieira Domingues
b - Secretário de Desenvolvimento Econômico 
– Roderley Miotto Rodrigues
c - Secretária Municipal de Educação – Luciana 
de Oliveira Ferreira
d - Diretor de Atenção Social Básica – Marcela 
Narjara Louzada da Mata
e - Diretor de Indústria Comércio e Serviço – 
Daniela Cristine do Rosário Marcondes
f - Assessora de Gabinete - Gleisieli Conceição 
de Souza

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
    
Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos 

em 02 de março de 2021.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios Jurídicos
SNJ/app/memorando 8313/21digital

lei nº 6.411, de 23 de feVereiro 
de 2021.

cria o conselho Municipal de trânsito, 
transporte e Mobilidade urbana do 
Município de Pindamonhangaba - cMtM - e 
dá outras providências.

dr. isael domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
de Pindamonhangaba - CMTM, integrado à 
estrutura administrativa do Município, vinculado 
à Secretaria Municipal de Segurança Pública,  
órgão consultivo e deliberativo com a finalidade 
de assegurar a participação comunitária e 
servir de instância de articulação intersetorial 
para assessorar a Administração Pública 
Municipal nas questões relacionadas ao 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana no 
Município de Pindamonhangaba, objetivando 
promover o acesso aos equipamentos sociais e 
urbanos que garantem o direito à cidade.

caPÍtulo i - daS coMPetênciaS
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana  de 
Pindamonhangaba:
I - acompanhar e propor diretrizes para os 
serviços de transportes, sendo ele individual 
ou coletivo, de pessoas ou bens;
II - acompanhar o processo licitatório para 
concessão do Transporte Coletivo no 
Município;
III - propor as normatizações em questões de 
transporte e sugerir alterações que contribuam 
para a sua eficiência, observada a legislação 
vigente;
IV - manifestar-se sobre as diretrizes para 
a criação, alteração e extinção de linhas e 
itinerários do transporte coletivo;
V - manifestar-se sobre matérias concernentes 
ao transporte público coletivo municipal, 
para subsidiar o processo de concessão do 
transporte coletivo;
VI - manifestar quanto à proposta de 
reajustamentos tarifários, atendendo ao 
princípio da modicidade tarifária e garantindo 
equilíbrio econômico financeiro dos serviços 
de transporte coletivo público;
VII - manifestar sobre diretrizes gerais para 
a formulação de políticas de transportes do 
município;
VIII - propor projetos alternativos de 
arrecadação e financiamento de transportes 
urbanos;
IX - manifestar-se sobre alteração do sistema 
de transporte do município;
X - fiscalizar e acompanhar a arrecadação e 
a destinação dos recursos provenientes das 
multas de trânsito e transportes no Município, 
bem como as diversas arrecadações e 
destinações voltadas a área de mobilidade e 
afins;
XI - emitir resoluções e pareceres sobre as 
políticas de trânsito, transportes e mobilidade 
no Município, de acordo com seus aspectos 
específicos, observando os parâmetros 
estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro 
e Política Nacional de Mobilidade;
XII - acompanhar e manifestar-se sobre 
as atividades de administração, educação, 
engenharia e fiscalização de trânsito, 
transporte e mobilidade no Município;
XIII - elaborar Regimento Interno e 
Resoluções , estabelecendo as normas para 
seu funcionamento e das suas Câmaras 
Temáticas;
XIV - coordenar a Conferência Municipal 
de Trânsito, Transporte e Mobilidade a 
cada 2 (dois) anos, sendo a organização e 
realização de responsabilidade da Prefeitura 
de Pindamonhangaba;
XV - propor, orientar, acompanhar e apoiar 
políticas públicas intersetoriais, programas, 
projetos e campanhas para a melhoria 
do trânsito, transporte, mobilidade e 
acessibilidade fortalecendo os princípios 
de cidadania e valorização da vida em 
todos os seus aspectos através da parceria 
com entidades governamentais e não 
governamentais;
XVI - requerer ao órgão responsável pela 
gestão de trânsito, transporte e mobilidade, a 
divulgação constante de informações técnicas 
relevantes ou dados estatísticos voltados às 
temáticas de trânsito, transporte, mobilidade 
e acessibilidade;
XVII - propor indicadores de avaliação dos 
serviços prestados à comunidade pelos órgãos 
e entidades privadas relacionadas ao trânsito, 
transportes, acessibilidade e mobilidade;
XVIII - viabilizar a formação técnica e o 
aprimoramento continuado e permanente dos 
seus membros.
XIX - propor diretrizes para o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do  Plano de Mobilidade 
Urbana de Pindamonhangaba - Lei 
Complementar nº 51, de 2 de outubro de 2015 
, bem como acompanhar, fiscalizar e avaliar 
a aplicação desta política, bem como suas 
revisões e atualizações periódicas, conforme 
as diretrizes estabelecidas pelo Plano 
Diretor Participativo de Pindamonhangaba, 
Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 
2012 – que Institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, pelo Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB, pela Política 
Nacional de Trânsito e demais políticas 
públicas e legislações em vigor;
XX - participar das discussões e 
deliberações do Plano Diretor Participativo 
de Pindamonhangaba  e de suas revisões, 
propondo, orientando e acompanhando as 
ações em sua área de competência;

caPÍtulo ii - da coMPoSição
Art. 3º O Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana de 
Pindamonhangaba – CMTM –  será composto 
por representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, por titulares e seus respectivos 
suplentes:

i- 13 (treze) representantes do Poder 
Público sendo: 
1 (um)  representante do Departamento 
Municipal de Trânsito;
1 (um)  representante da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos;
1 (um)  representante da Secretaria de 
Infraestrutura e Planejamento;
1 (um)  representante da Secretaria de 
Educação;
1 (um)  representante do DER - Departamento 
de Estradas e Rodagem;
1 (um)  representante da Polícia Militar;
1 (um)  representante da Secretaria Municipal 
de Habitação e Meio Ambiente;
1 (um)  representante da Secretaria de Saúde;
1 (um)  representante da Sabesp;
1 (um) representante da Empresa de 
Prestadora de Serviço de Gerenciamento do 
Estacionamento Rotativo;
1 (um) representante da Empresa Prestadora 
de Serviço de Transporte Público Coletivo;
1 (um) representante da unidade DETRAN de 
Pindamonhangaba.
m. 1 (um) representante do Departamento da 
Agricultura. 

ii - 13 (treze)  representantes da Sociedade civil: 
2 (dois)  representantes de entidades ou 
movimentos sociais organizados;
2 (dois)  representantes de entidades 
Acadêmicas e de Pesquisa;
2 (dois)  representantes de entidades e 
conselhos de classe;
2 (dois)  representantes de entidades de 
representação dos trabalhadores;
2 (dois)  representantes de entidades 
empresariais;

1 (um) representante dos taxistas;
1 (um) representante de estudantes do município.
1 (um) representante do transporte 
(complementar) alternativo. 

Art. 4º Na composição e funcionamento do 
CMTM  deverá ser observado:
I - a nomeação dos membros do Conselho se 
dará mediante Decreto do Executivo;
II - os membros do Conselho do segmento 
Poder Público serão escolhidos e indicados 
pelos órgãos da administração direta do 
município de Pindamonhangaba e da 
administração direta e indireta estadual, 
podendo ser substituídos a critério dos seus 
respectivos chefes;
III - os membros do segmento Sociedade 
Civil deverão ser eleitos entre os segmentos 
descritos através de plenárias eleitorais 
convocadas para esse fim;
IV- os membros indicados pelas entidades 
citadas deverão ser pessoas idôneas, com 
comprovação mediante entrega de atestado 
de antecedentes criminais e certidão de 
distribuição criminal da Justiça Estadual e da 
Justiça Federal;
V - os conselheiros não receberão remuneração 
pelas suas atividades, sendo sua função 
considerada de relevante interesse público;
VI - a primeira reunião deverá ocorrer 
através de convocação pública de entidades 
representativas das instituições públicas e 
privadas e sociedade civil organizada, para 
condução e posse dos membros e definição 
da Diretoria Executiva num prazo máximo de 
60 (sessenta) dias da aprovação desta lei;
VII - o Conselho terá sua Diretoria Executiva 
estruturada por Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário Geral e Assessor de Comunicação, 
eleitos entre seus membros;
VIII - o mandato dos membros do Conselho 
será de 2 (dois) anos, permitida até uma 
recondução ou reeleição;
IX - em caso de vacância, o respectivo suplente 
assumirá a função para complementação do 
mandato do substituído, em conformidade 
com o Regimento Interno.
§ 1º A eleição dos membros do CMTM, 
para mandato de dois anos, será realizada 
no primeiro dia útil do mês de novembro do 
ano anterior ao do término do mandato de 
seus antecessores, e a posse ocorrerá no 
primeiro dia útil do mês de fevereiro do ano 
subsequente.
§ 2° As primeiras nomeações dos 
representantes do Poder Público e as eleições 
dos representantes da Sociedade Civil 
deverão ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) 
dias após a publicação desta Lei”. 
§ 3º Em caráter excepcional, para fins de 
cumprimento do inciso VIII e § 1º do caput 
deste artigo, o primeiro mandato dos membros 
do CMTM nomeados e eleitos logo após 
a publicação desta Lei poderá ter duração 
inferior a 2 (dois) anos. 

caPÍtulo iii - 
da criação de cÂMaraS teMÁticaS

Art. 5º 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.
§ 1º Entende-se por Câmara Temática 
um grupo de estudos técnicos composto 
por membros do CMTM ligados às áreas 
de trânsito, transportes, mobilidade, 
acessibilidade, saúde, meio ambiente, 
planejamento urbano, fiscalização, educação 
e outras áreas afins.
§ 2º Cada Câmara Temática terá um dos 
seus membros eleito como Coordenador, o 
qual, além de coordenar os trabalhos, ficará 
responsável pela redação do texto final dos 
levantamentos técnicos realizados e seu 
devido encaminhamento.
§ 3º O CMTM poderá, quando necessário, 
convidar dirigentes, representantes ou 
técnicos de órgãos e entidades parceiras para 
prestação de esclarecimentos e contribuições 
às discussões das Câmaras Temáticas e nas 
reuniões ordinárias.

caPÍtulo iV - da organiZação 
adMiniStratiVa

Art. 6º O regimento Interno do CMTM deverá 
ser aprovado em até 30 (trinta) dias a contar 
da primeira reunião ordinária do mesmo. 
Parágrafo único. Qualquer alteração proposta 
para o Regimento Interno só poderá ocorrer 
em votação por maioria absoluta dos 
membros.

Art. 7º   Deverão ser encaminhados para 
manifestação do CMTM, antes de sua 
execução,   projetos, ações ou obras de 
grande vulto e elevada complexidade que 
possam alterar substancialmente a fluidez do 
trânsito, dos transportes, da mobilidade ou da 
acessibilidade em qualquer área do Município, 
dentro do seguinte escopo:
I - intervenções com alteração de fluxo viário;
II - alterações de geometria de via quanto a 
sua projeção horizontal;
III - restrições de acesso e estacionamento a 
veículos específicos;
IV - projetos de novos empreendimentos 
(residenciais e comerciais) que causem 
grande impacto no trânsito;
V - projetos envolvendo intervenções nos 
transportes públicos;
VI - projetos envolvendo acessibilidade à 
equipamentos sociais.
§ 1° O CMTM terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para apreciação e manifestação 
dos processos recebidos, prazo esse 
prorrogável por uma única vez, por igual 
período, desde que justificado. 
§ 2º No caso de projetos que atendam a 
questões de segurança viária em locais de 
vulnerabilidade comprovada por índices de 
acidentes e projetos que envolvam certidão de 
uso de solo, o CMTM terá prazo máximo de 30 
(trinta) dias não prorrogáveis para apreciação 
e manifestação dos processos recebidos, 
prevendo-se, caso necessário, agendamento 
de reuniões extraordinárias para que cumpra-
se este prazo.
§ 3° Caso haja necessidade de prorrogação 
do prazo de apreciação e manifestação de 
projetos não descritos no § 2°, deverá o CMTM 
aprovar em plenária geral com as devidas 
justificativas, não podendo exceder o prazo 
total de 60 (sessenta) dias. 

Art. 8º A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba dará o apoio administrativo, 
técnico e recursos materiais necessários ao 
funcionamento do CMTM.

caPÍtulo V – 
diSPoSiçÕeS geraiS

Art. 9º O Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana poderá 
avaliar e propor a extinção de comissões e 
conselhos no âmbito municipal referentes a 
área de atuação do mesmo.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2021.
dr. isael domingues
Prefeito Municipal 

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de Segurança Pública

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 

fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 
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geral

Em reunião realizada na 
quarta-feira (3), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reuniu re-
presentantes de empresas de 
jardinagem e paisagismo visan-
do transmitir informações sobre 
o programa Cidade Florida. O 
encontro foi coordenado pelos 
secretários municipais Roderley 
Miotto (Desenvolvimento Eco-
nômico) e Maria Eduarda San 
Martin (Meio Ambiente).

O programa Cidade Floria 
tornou-se oficial a partir de 2018 
com o Decreto nº 5.546/18, 
possibilitando a participação de 
empresas e cidadãos comuns na 
adoção de praças públicas, rota-
tórias, canteiros e áreas verdes. 
Trata-se de uma ação de zela-
doria que visa aprimorar a ma-
nutenção, conservação e melho-
rias urbanas através da parceria. 
Após preencher os requisitos, a 
empresa deve apresentar uma 
proposta com os serviços que 
pretende realizar, com as melho-
rias paisagísticas e ambientais e 
o período de vigência da coope-
ração.

Durante o encontro, a Pre-

feitura transmitiu as normas pa-
dronizadas para a arborização e 
jardinagem dos espaços públicos, 
garantindo às empresas de jardi-
nagem do município a possibili-
dade de atuar junto às empresas 
que futuramente irão adotar os 
espaços públicos.

“Foi importante pois discuti-
mos as dificuldades que as em-
presas têm como ausência de 
ligação de água para a manu-
tenção dos espaços e trocamos 
ideias para melhorar esse pro-
grama que já é um sucesso e irá 
expandir ainda mais”, afirmou Ro-
derley Miotto.

Para Maria Eduarda San Mar-
tin “é muito importante as empre-
sas da cidade colaborarem com 
o paisagismo das nossas áreas 
verdes. Uma cidade bonita, limpa, 
bem cuidada resgata o amor do 
seu povo e torna ambientes de-
teriorados e utilizados para o mal, 
como espaço agradável e de con-
vivência social. Ressalto que cui-
dar das áreas verdes é um ganho 
ambiental”.

“A nossa ideia é deixar a cida-
de bonita e aconchegante, fazen-

Município discute anistia de regularização 
para edificações irregulares e clandestinas

Prefeito e Vereadores traçam ações para melhoria do transporte público

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai enviar um pro-
jeto de lei para a Câmara de 
Vereadores para a conceder 
anistia para regularização 
em edificações clandestinas 
ou irregulares na zona urba-
na que foram construídas em 
desacordo com o Uso de Solo e 
Código de Obras e Edificações.

Se for aprovado na Câmara, 
a lei vai permitir a regulariza-
ção de todas as edificações em 
área urbana que tenham sido 
construídos até 31 de dezem-
bro de 2020.

Para solicitar o benefício, 
o proprietário deverá reali-
zar procedimento de regula-
rização via plataforma digital 
1DOC, e atender às normas do 
código de edificações em vi-
gor, como contratação de um 
profissional habilitado (en-
genheiro civil ou arquiteto), 
apresentação do projeto, den-
tre outras exigências técnicas 

O assunto foi amplamente 
debatido dia 1 de março em 
audiência pública realizada 
no auditório municipal. Na 
ocasião, representantes das 
secretarias de Planejamento e 
de Finanças esclareceram dú-
vidas do público, formado por 
profissionais de engenharia e 
arquitetura, sobre a aplicação 
da lei e os casos em que não 
será possível a concessão do 
benefício, como edificações 
em áreas públicas como cal-
çadas, ou que estejam em área 
de preservação ambiental, 
com riscos de desmoronamen-
to, dentre outros.

Pra evitar aglomerações 
e favorecer a participação 
dos profissionais, a Prefei-
tura transmitiu a audiência 
em suas redes sociais. Muitos 
interagiram e enviaram per-
guntas sobre o projeto e su-
geriram adaptações. Os posi-
cionamentos serão estudados 
pela Secretaria de Planeja-
mento antes do envio do pro-
jeto à Câmara.

A secretária de planeja-
mento, Marcela Franco, expli-
cou que “a iniciativa da Prefei-
tura favorece o proprietário, 
pois poderá obter o habite-se, 
com a regularização do imó-
vel perante os órgãos públi-
cos, a possibilidade de finan-
ciar construções, reformas ou 
ampliações, além de dar como 
garantia quando necessário 

Prefeitura reúne empresas de jardinagem 
para alavancar Programa “Cidade Florida”

do o turista querer voltar para a 
cidade, atrair o empresário para 
investir e por isso nessa nova fase 
estamos avançando ainda mais e 
profissionalizando o programa em 
ação conjunto Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico”, 
afirmou o prefeito Isael Domin-
gues.

Os interessados em participar 
do programa podem acessar o 
site da Prefeitura, através do link: 

https://pindamonhangaba.sp.gov.
br/cidade-florida . Neste espaço 
é possível encontrar a legislação, 
carta de apresentação do pro-
grama e o manual de arborização 
com a indicação de espécies.

As ações desse programa aten-
dem a Agenda de Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
especialmente o objetivo 15 
Vida Terrestre e o 17 Parcerias 
e Meios de Implementação.

Um novo encontro aconteceu 
na quarta-feira (3) entre o prefeito 
Dr. Isael Domingues e os vereado-
res de Pindamonhangaba prosse-
guindo a discussão para melhorias 
do transporte público no municí-
pio. Pela empresa Viva Pinda parti-
ciparam os diretores Hélio Camilo 
Marra e Hélio Camilo Marra Junior.

O prefeito Dr. Isael Domin-
gues elogiou a postura unânime 
da Câmara de Vereadores que vem 
incentivando a promoção desse 
debate, que hoje é uma pauta im-
portante da gestão do município e 
que afeta vida de milhares de pes-
soas.

O Legislativo pontuou as prin-
cipais demandas recebidas pela 
população e pontos críticos da 
atuação do transporte público em 
Pinda. Dentre as demandas levan-
tadas estão situações como valor 
da passagem, linhas em horários 

de pico, trajetos, aglomeração 
dentro dos ônibus, abrigos para 
passageiros, definições de pontos 
de ônibus e aspectos para prosse-
guimento da concorrência pública 
do novo transporte coletivo.

Os representantes da empresa 
demonstraram a queda do núme-
ro de passageiros e desequilíbrio 
financeiro vivido sucessivamen-
te pela Viva Pinda tendo em vista 
que desde setembro de 2018 não 
há reajuste na tarifa do transporte, 
o que torna mais difícil o atendi-
mento de algumas demandas e o 
cumprimento integral do contra-
to com todas as linhas de ônibus. 
“Estamos há dois anos e meio sem 
aumento. O valor do combustível 
subiu assustadoramente. Apesar 
das dificuldades, ainda assim fize-
mos algumas alterações visando 
beneficiar a população em algumas 
linhas e renovamos a frota com ve-

para obtenção de financia-
mento ou outras ações”.

Ela destacou que “a ação 
também gera benefício ao 
município, pois possibilitará 
o recebimento pelas licen-
ças, aprovação, habite-se, ISS, 
IPTU sobre a construção”. 

A secretária frisou que no 
caso de imóveis comerciais, a 
regularização ainda permite 
o direito ao Alvará de Funcio-
namento, beneficiando princi-
palmente as micro e pequenas 
empresas.

O presidente da Câmara, 
José Carlos Gomes – Cal – parti-
cipou da audiência e ressaltou 
o compromisso dos vereado-
res em proporcionar melho-
rias para a população. “Nossa 
intenção é sempre garantir 
benefícios e avanços em favor 
dos moradores e da cidade. 
Vamos analisar o projeto e de-
bater com demais vereadores, 
assim como foi discutido nesta 
audiência”, disse o presidente.

ículos novos. Estamos a disposição 
para discutirmos alternativa que 
seja positiva para todos os lados”, 
afirmou Hélio Camilo Marra.

Com as deficiências discutidas, 

o prefeito ouviu as alegações da 
Secretaria de Negócios Jurídicos e 
da Secretária de Finanças, que ex-
puseram alternativas para estudos 
que possam garantir o reequilíbrio 

financeiro e não prejudicar a popula-
ção. Ficou definido um novo encon-
tro para a próxima semana, quando 
serão apresentadas as planilhas para 
discussão e decisão final.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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