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Vias públicas são preparadas para 
recomposição do piso asfáltico no Morumbi

PÁG. 6PÁG. 6

Com o término das obras de melhorias no sistema de drenagem 
em diversos bairros da cidade, as vias públicas que receberam as 
interferências estão sendo preparadas para o processo de recomposição 
do piso asfáltico. Conhecido como ‘salgamento’, a ação visa a adequar 
o solo para ajustar o recebimento do recapeamento asfáltico. Entre os 
locais que receberam os services está o bairro Jardim Morumbi.

Projeto ‘Herói Mirim’ leva prevenção e ensina 
valores para crianças de Pindamonhangaba

Um projeto social e voluntário está levando conscientização sobre prevenção de 
acidentes e estimulando a cidadania e protagonismo infantil para as crianças de 
Pindamonhangaba. Trata-se do “Herói Mirim” – projeto que tem como responsável 
o bombeiro Tiago Alves, que conta com apoio de sua esposa Natália. A iniciativa já 
beneficiou dezenas de crianças nos bairros Castolira, Vila São Paulo e Campinas, 
nos últimos dois anos.

Treinamentos, palestras, formações e passeios fazem parte da iniciati va que esti mula o protagonismo infanti l

Rotatória de acesso ao 
bairro Santa Cecília recebe 
iluminação de LED

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na última se-
mana, os serviços de iluminação em LED da rotatória de aces-
so ao bairro Santa Cecília, na rodovia Manoel César Ribeiro.

A ação, que foi executada pela Secretaria de Governo e Ser-
viços Públicos, busca trazer mais segurança para todos que 
acessam a região leste.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de 
Pindamonhangaba e o Sebrae oferecem, gratuitamente, o curso 
online ‘Confeitaria de Sucesso’

Covid-19: Pinda 
registra 1 óbito, 94 
casos novos e 50 
recuperados

Rua Juó Bananeri recebe 
melhorias no sistema de 
drenagem
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Reprodução internet
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Editorial

É o nosso PRÍNCIPE DOS TROVADORES BRASI-
LEIROS, que nos legou, entre outras obras, “Meus 
irmãos, os Trovadores”, publicada em 1956. Tra-
balhando como a formiga e cantando como a ci-
garra, no dizer de outro grande Trovador - Elton 
Carvalho, de saudosa memória, LUIZ OTÁVIO cor-
ria o Brasil, das grandes cidades aos longínquos 
lugarejos, levando a sua rosa imperecível - A TRO-
VA -, divulgando os ideais de amor e fraternidade. 
Sonhando sempre, mesmo em meio às intempéries 
da incompreensão, da inveja, o nosso Príncipe can-
tou a vida, a saudade,o amor,como vemos nessas 
Trovas:

“Duas vidas todos temos,
muitas vezes sem saber:
 a vida que nós vivemos
e a que sonhamos viver...

Desconfio que a saudade,
não gosta de ti ,meu bem;
quando tu vens, ela vai...
Quando tu vais, ela vem...

Essa trova foram sonhos
que um trovador já sonhou...
São uns farrapos tristonhos
de um grande amor que passou.”.

Às vezes, o mar bravio
nos dá lição engenhosa:
afunda um grande navio,
deixa boiar uma rosa !

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

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

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

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

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

LUIZ OTÁVIO: O PRÍNCIPE INESQUECÍVEL...

Humilde, LUIZ OTÁVIO não desejava as luzes da celebri-
dade fugidia, seu desejo era divulgar a Trova a todo custo, 
com sacrifício, pois, mesmo doente,com a enfermidade que 
lhe ceifou a vida, ela não esmorecia e dizia:

“Pequena”, dizem os zangados,
muitas vezes,com desdém.
Jamais, saberão,coitados,
que grandeza a trova tem!

“Trovador, grande que seja
 tem esta mágoa a esconder:
A Trova que mais deseja
 jamais consegue escrever...”.

Em 1960, viu concretizado um grande sonho: os Primeiros 
Jogos Florais, que idealizou juntamente com J.G.DE ARAÚ-
JO JORGE,serem realizados com sucesso, na aconchegante e 
simpática cidade serrana-Nova Friburgo, no Estado do Rio de 
Janeiro.

No dia 31 de Janeiro de 1977, LUIZ OTÁVIO alçou vôo para 
a eternidade, deixando a sua grande família-”OS IRMÃOS-
TROVADORES” que permaneceram para honrar a sua memó-
ria.  A “Rosa do Príncipe” ( A TROVA), sem dúvidas permanece 
imperecível entre os Trovadores Brasileiros ! 

Salve, PRÍNCIPE LUIZ OTÁVIO!

A nossa modesta coluna reverencia um ser excepcional, que deixou a sua marca imperecível 
no nosso planeta: Gilson de Castro que, no dia primeiro de agosto de 1977 fundava oficialmente a 
União  Brasileira de Trovadores , juntamente com uma plêide de idealistas. Carioca, nascido em 
18 de Julho de 1916 (que é o Dia do Trovador). Adotando o nome artístico de LUIZ OTÁVIO, esse 
homem fenomenal agigantou-se pelo seu trabalho incessante e gigantesco pela causa da trova. 
Deixou o seu nome inscrito nas páginas literárias desse país.

Projeto ‘Herói Mirim’ leva 
prevenção e bons valores para 
crianças de Pindamonhangaba

Um projeto social e vo-
luntário está levando a cons-
cientização sobre prevenção 
de acidentes e estimulando a 
cidadania e protagonismo in-
fantil para as crianças de Pin-
damonhangaba. Denominado 
“Herói Mirim”, o projeto tem 
como responsável o bombei-
ro Tiago Alves, que conta com 
apoio de sua esposa Natália, 
e já beneficiou dezenas de 
crianças nos bairros Castoli-
ra, Vila São Paulo e Campinas, 
nos últimos dois anos.

Com o desenvolvimento 
de aulas, treinamentos, pa-
lestras, formações e passeios, 
Tiago Alves consegue envol-
ver a criançada e transmitir 
noções de primeiros socor-
ros, prevenção e combate a 
incêndio e acidentes domés-
ticos, valores como respeito e 
solidariedade estimulando o 
protagonismo infantil e inte-
gração na sociedade.

Como tudo começou 
Tiago fez cursos de bom-

beiro civil e enfermagem e 
pensando na importância da 
informação básica chegar às 
crianças, em 2017, iniciou um 
projeto de palestras sobre pri-
meiros socorros em algumas 
escolas. “Notei nas palestras 

o interesse das crianças e jo-
vens e foi aí que tive a ideia 
de iniciar o projeto, basean-
do-me em ações semelhan-
tes”, afirmou o responsável.

Em setembro de 2019, 
como projeto piloto, teve iní-
cio a primeira turma, aten-
dendo as crianças da região 
do Castolira e Vila São Paulo. 
Em seguida iniciou a segunda 
turma no bairro das Campi-
nas e nesta semana o projeto 
começará com a terceira tur-
ma no Jardim Regina.

“Paramos um pouco devi-
do à pandemia do Covid, por 
isso não conseguimos formar as 
duas primeiras turmas. A ideia é 
de que cada turma seja formada 
em 10 meses e assim possamos 
formar duas turmas a cada ano, 
direcionando sempre para bair-
ros mais carentes de projetos so-
ciais”, afirmou Tiago.

Em busca de apoio
O projeto não tem fins lu-

crativos e é mantido pela pró-
pria sociedade que viabiliza 
pequenas doações de mate-
riais diversos e para a realiza-
ção de passeios e festas, além 
das rifas que organizam com 
a doação de brindes. A maior 
despesa é para a confecção 
dos uniformes dos partici-

pantes e para essa finalidade 
a participação das empresas é 
fundamental.

“Esse ano conseguimos o 
apoio de empresas como PJO 
Dedetizadora, Fabiana Man-
du Confecções, Borracharia 
do Ginão, TimeSeg, GS Extin-
tores e Treinamentos, La Doce 
Gusto Pizzaria, Bravus Escola 
de Bombeiros Civi, de Tauba-
té. Nossa maior dificuldade 
é o transporte para passeios 
das crianças, como festas do 
Dia das Crianças e de Fm de 
Ano”, afirmou o responsável.

Após a paralisação das ati-
vidades presenciais, o projeto 
está retomando neste mês com 
uma nova turma no bairro 
Jardim Regina. “Temos como 
lema a expressão ‘Multiplican-
do o Bem’ e por isso estamos 
com o coração aberto para re-
ceber apoio de qualquer valor 
que possa contribuir com as 
despesas do nosso projeto”, 
afirmou Tiago Alves.

Para conhecer mais sobre 
as atividades do projeto os in-
teressados podem entrar em 
contato através do telefone – 
whatsapp: (12) 99146-9331 ou 
acessar o Facebook através do 
link https: //www.facebook.
com/projetoheroimirimpinda. 

Divulgação

Protagonismo infantil 
Treinamentos, palestras, formações 

e passeios estão entre as atividades 
desenvolvidas pelo projeto: “Herói Mirim”. 

A iniciativa voluntária leva 
conscientização sobre prevenção de 
acidentes, além de estimular a cidadania 
e o protagonismo infantil em crianças de 
Pindamonhangaba. 

Idealizado por um bombeiro, o projeto já 
beneficiou dezenas de crianças nos bairros 
Castolira, Vila São Paulo e Campinas, nos 
últimos dois anos.

Durante os encontros, as crianças recebem 
noções de primeiros socorros; prevenção e 
combate a incêndio e acidentes domésticos; 
e debatem sobre valores como respeito e 
solidariedade. 

Por ser um projeto sem fins lucrativos, a 
iniciativa é mantida pela própria sociedade, 
através de doações e realização de rifas para 
arrecadação de recursos. E, de acordo com 
os organizadores, estão em busca de apoio e 
de patrocínio.

A quem for possível, aqui do lado tem as 
informações completas sobre a organização 
e a maneira de contribuir. Participe. 
Colabore! 

Governo Estadual anuncia R$ 32 
milhões para abertura de 37 mil 
vagas do ‘Novotec’

O Governo de São Paulo anun-
ciou a abertura de 37,8 mil vagas 
para 28 cursos gratuitos de qualifi -
cação profi ssional do ‘Novotec Ex-
presso’. Esse é o maior número de 
vagas já disponibilizado pelo pro-
grama, que foi criado na atual ges-
tão com objeti vo de apoiar jovens 
com idades entre 14 e 24 anos na 
busca pela inserção no mercado de 
trabalho. As inscrições para as no-
vas vagas já estão abertas e podem 
ser realizadas até 10 de agosto.

O ‘Novotec Expresso’ é desen-
volvido pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, em parce-
ria com a Secretaria de Educação 
e o Centro Paula Souza. A modali-
dade disponibiliza cursos de quali-
fi cação profi ssional a jovens de até 
24 anos, com duração de 120 ho-
ras, em parceria com escolas téc-
nicas ou insti tuições tecnológicas 
de ensino superior. As novas vagas 
são voltadas a jovens das 16 regi-
ões administrati vas do estado de 
São Paulo e o início das aulas está 
previsto para 23 de agosto.

Seguindo os protocolos sanitá-
rios, a modalidade será ofertada 

nos formatos online e semipre-
sencial, a depender do que esti ver 
disponível em cada região e da es-
colha do jovem. As aulas remotas 
serão feitas ao vivo por meio de 
plataformas digitais e os encontros 
presenciais ocorrerão na unidade 
de ensino escolhida durante a ins-
crição

Como se inscrever
O ‘Novotec Expresso’ não pos-

sui processo seleti vo e todos os 
jovens entre 14 e 24 anos, com 
ensino fundamental completo, es-
tão aptos a se candidatar para uma 
vaga. As inscrições já estão abertas 
e devem ser realizadas até o dia 10 
de agosto pelo site do Novotec.

Ao acessar o site, basta fazer 
um cadastro simples e, na tela de 
inscrição, selecionar o município 
de interesse para verifi car quais 
cursos estão disponíveis. A comu-
nicação com os inscritos é feita 
pelo e-mail cadastrado na hora da 
inscrição.

Mais informações e a relação 
completa dos cursos você en-
contra no site: www.novotec.
sp.gov.br.
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cidade
Nova rua atrás do colégio Anglo é 
fi nalizada com sinalização de trânsito

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando a 
melhoria no sistema de drena-
gem da rua Juó Bananeri (Alto 
do Cardoso) com ações de ni-
velamento de sarjeta para dar 
melhor escoamento das águas 
pluviais. O trabalho faz parte 
da preparação para que esta 

via pública receba as obras de 
recapeamento asfáltico.

“Trata-se de uma impor-
tante rua do Alto do Cardoso 
que há tempo está aguardan-
do essa melhoria e estamos 
trabalhando para que essa 
melhoria seja realizada o 
mais breve possível”, afir-

mou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

A equipe da Secretaria de 
Governo e Serviços públicos 
também está realizando a 
limpeza de boca de lobo e 
troca de tampas nos bairros 
Araretama e Praça São Be-
nedito.

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico promove capacitação para 
empresários do ramo da alimentação

A abertura de uma nova 
via publica para desafogar 
o trânsito no bairro Campo 
Alegre foi concluída na úl-
tima semana com as ações 
de limpeza e troca de solo 
para acabamento com a pa-
vimentação asfáltica e de 
pintura de sinalização de 
trânsito.

“Em dois meses nossa 
equipe realizou essa obra 
que irá ligar a avenida An-
tônio Pinheiro Jr. ao Anel 
Viário, contribuindo sensi-
velmente para desafogar o 
trânsito nessa região prin-
cipalmente nos horários de 
pico. Queremos agradecer 
todos nossos servidores 
da Secretaria de Governo 
e Serviços Públicos pelo 
empenho nesta melhoria”, 
afirmou o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino.

Vila Rica – Outra ação 
de expansão para melhoria 
da mobilidade urbana tam-
bém teve início no bairro 
Vila Rica, ao lado do campo 
de futebol, onde o terreno 
vem sendo preparado e as 
guias já começam a ser as-
sentadas para abertura de 
uma nova via pública.

Rua Juó Bananeri recebe melhorias 
no sistema de drenagem

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em par-
ceria com o Sebrae, apresenta 
o curso online ‘Confeitaria de 
Sucesso’. As aulas acontecerão 
de 27 a 29 de julho, das 19 às 22 
horas. O programa é gratuito e 
conta com três encontros com 
temáticas sobre controle finan-
ceiro, aumento de vendas e es-
tratégias em meio à pandemia. 
Os participantes que estiverem 
em 75% das aulas receberão o 
certificado do Programa Em-
preenda Rápido. Além disso, 
também terão acesso a cursos 
técnicos voltados para o ramo 
de alimentação.

Este curso faz parte do “Pro-
grama Empreenda Rápido”, com 
possibilidade de acesso a crédito 
em parceria com Banco do Povo. 

De acordo com a direto-
ra de Indústria, Comércio e 
Serviço, Daniela Marcondes, 
o curso é uma oportunidade 
para quem administra ou está 
pensando em abrir o próprio 
negócio com planejamento. 
“As ações da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
em parceria com o Sebrae, se-
guem uma agenda dinâmica, 
voltada aos empreendedo-
res locais, com cursos de ca-
pacitação e aprimoramento 
profissional, visando maior 
participação das micro e pe-
quenas empresas no cenário 
do aprimoramento empresa-
rial”, finaliza Daniela.

Os interessados devem fazer 
a inscrição preenchendo o for-
mulário pelo link http://bit.ly/
confeitaria0721. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A nova rua vai desafogar o trânsito nesta região, em horário de grande fl uxo de veículos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de 
Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do 
Cardoso:

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇO Nº 110/2021 (PMP 4793/2021)
Para “aquisição de medicamentos”, 
recebimento das propostas até dia 
02/08/2021 às 08h e início da disputa de 
preço às 08h31 do dia seguinte.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇO Nº 113/2021 (PMP 5150/2021)
Para “aquisição de cadeiras de rodas e 
muletas”, recebimento das propostas até 
dia 04/08/2021 às 08h e início da disputa de 
preço às 09h.  

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 (PMP 
2683/2021)
Para “contratação de serviços de 
engenharia para dimensionamento de 
padrão de entrada de energia elétrica com 
potência de até 75kw e potência acima 
de 75kw, incluindo responsabilidade da 
execução, com fornecimento de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART)”, 
recebimento dos envelopes até dia 
11/08/2021 às 14h e início da sessão às 
14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br para pregões 
eletrônicos). Maiores informações no endereço 
acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 062/2021 (PMP 2380/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
15/07/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de cascalho de 
tremonha”, em favor da empresa Marcelo 
Benedito dos Santos ME, o item 01, no valor 
total de R$ 29.950,00.

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5.979, DE 13 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6391, 
de 18 de dezembro de 2020, na necessidade 
de alterar a fonte de recurso com o objetivo de 
viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a 
fonte de recurso constante na Lei nº 6391 de 
18 de dezembro de 2020, com a redução das 
despesas discriminadas na Tabela II, no valor de 

R$ 3,00 (três reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 13 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 93 | 510.0000 | 3.3.90.39.00 
1333 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 95 | 800.0002 | 4.4.90.52.00 
1346 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 95 | 302.0000 | 4.4.90.93.00 
1343 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 1,00 

 

Tabela II - Anulação 
 

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00 
32 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 

-1,00 

 
01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 05 | 301.0000 | 4.4.90.52.00 
370   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 

 
 

-1,00 

 
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 4.4.90.93.00 
1044 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 

 
 

-1,00 

 
 

  
 

 

Total Geral -3,00 

Total Geral 3,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Crédito

01.01.10 CHEFIA DE GABINETE

01.01.10 | 04.122.0004.2010 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
6 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
924 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.000,00

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
32 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000,00

01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.91.00
35 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 52.000,00

01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.46.00
1263 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 232.300,00

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
137 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.500,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.46.00
1264 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 63.000,00

01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.46.00
1265 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 44.000,00

01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.46.00
1266 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 118.320,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.36.00
591 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.000,00

01.16.30 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
01.16.30 | 18.541.0005.2016 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
732 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.300,00

546.420,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.01.10 CHEFIA DE GABINETE
01.01.10 | 04.122.0004.2010 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
8 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -5.000,00

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
30 3.3.90.30.00 Material de Consumo -3.000,00

01.01.50 | 08.244.0015.2079 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.36.00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

923 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -7.000,00

01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.91.00
36 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais -33.000,00

01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.91.00
37 4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais -19.000,00

01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.32.00
947 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -230.000,00

947 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -2.300,00

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
138 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -2.500,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.32.00
986 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -63.000,00

01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.32.00
988 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -44.000,00

01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.32.00
1051 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -118.320,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -17.000,00

01.16.30 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

01.16.30 | 18.541.0005.2016 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
730 3.3.90.30.00 Material de Consumo -2.300,00

-546.420,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5981, de 13 de maio de 2021.

Dispõe sobre a transposição de recursos 
orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos inc. III do art. 10, da Lei 
Municipal nº 6347, de 14 de julho de 2020,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos 
orçamentários no valor de R$ 546.420,00 
(quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos 
e vinte reais), para adequação orçamentária do 
Executivo, no corrente exercício, para atender as 
dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo 
anterior serão cobertos com os recursos 

provenientes de anulação das dotações 
constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2021.

     Dr. Isael Domingues                             
Prefeito Municipal      

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 13 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO N° 5978, de 13 de maio de 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6391, de 18 de dezembro de 2020, artigo 5°,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 6.545.700,00 (seis milhões quinhentos e quarenta e 
cinco mil e setecentos reais), para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2° O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação das 
dotações constantes da Tabela 11, em conformidade com o inciso III, do § lº do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2021.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de maio de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos           

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

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

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de DIOGO VARGAS DA SILVA, em virtude do 
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento 
da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 19.707,02 em 16/07/2021, 
além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das 
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao 
contrato de financiamento imobiliário nº 844440780449, firmado em 02 de dezembro 
de 2014, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 54.547, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DÁCIO REZENDE DE CAMPOS MAIA 
N° 394, CIDADE VISTA ALEGRE, NESTA CIDADE, CEP 12.442-170. O prazo para 
pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 16 de julho de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.439, DE 31 DE MAIO DE 2021.

Inclui no Calendário Oficial de Festas 
e Eventos Tradicionais do Município a 
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA 
DEPRESSÃO INFANTIL, ADOLESCÊNCIA E 
JUVENTUDE. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 16/2021, de 
autoria do Vereador Marco Mayor)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluída no Calendário Oficial de 
Festas e Eventos Tradicionais do Município 
a SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA 
DEPRESSÃO INFANTIL, ADOLESCÊNCIA E 
JUVENTUDE, a ser realizada anualmente, na 
terceira semana do mês de março. 

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

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária de Saúde

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 31 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.440, DE 31 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a inclusão de informações 
no carnê de IPTU sobre a possibilidade 
de remissão e isenção, e nos carnês de 
ISS informações sobre a possibilidade da 
suspensão temporária e da necessidade 
de baixa da inscrição quando da cessão 
das atividades do contribuinte e dá outras 
providências. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 41/2021, de 
autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica estabelecido que o Poder 
Público emitirá os carnês referentes ao 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
com informações relativas à possibilidade 
de Isenção e Remissão, nos termos da Lei 
4.372/2005 e Lei 4.373/2005, e com relação ao 
carnê de ISS (Imposto Sobre a Prestação de 
Serviços) informações sobre a possibilidade do 
contribuinte requerer suspensão temporária da 
sua inscrição e a necessidade de realizar baixa 
da inscrição municipal, quando da cessão de 
suas atividades, nos termos da Lei 4.111/2003.
§ 1° No carnê de IPTU deverá constar 
informações relativas a possibilidade da 
remissão de débitos e da isenção de débitos, 
inclusive informando a relação dos documentos 
que o contribuinte deverá providenciar em cada 
caso específico. 
§ 2° No carnê de ISS, deverão constar as 
informações: 
a) Da possibilidade do contribuinte, requerer 
a suspensão temporária, da sua inscrição, por 
período que não esteja utilizando a Inscrição 
Municipal; 
b) Da possibilidade do contribuinte, reativar sua 
inscrição, quando solicitado; 
c) Da possibilidade do contribuinte, requerer a 
baixa definitiva da sua inscrição nos cadastros 
municipais quando não forem mais prestar 
serviços que estejam inseridos na lista de ISS. 

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

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 31 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.441, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do DIA MUNICIPAL DO ASSISTENTE SOCIAL. 
(Projeto de Lei n° 96/2021, de autoria do Vereador Herivelto dos Santos Moraes — 
Herivelto Vela) 

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituído e incluído no Calendário de Eventos do Município, o DIA 
MUNICIPAL DO ASSISTENTE SOCIAL, a ser comemorado anualmente no dia 15 de 
maio. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 31 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.556, DE 07 DE JUNHO 
DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 5.146, de 
15 de dezembro de 2010, alterada pelas Leis  nº 
5.556, de 07 de agosto de 2013 e nº 6.077, de 20 
de dezembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR os senhores abaixo para 
constituírem o Conselho Municipal de Políticas 
sobre drogas e álcool – COMAD.

I- Representantes do Poder Executivo:

a) Secretaria Municipal de Educação 
- Titular:  Patrícia Aparecida Gaia Salgado 
Chavone
- Suplente: Maria de Lourdes da Silva Franco

b) Secretaria Municipal de Saúde 
- Titular: Carlos Adriano Ferreira Alves 
- Suplente: Carolina Florença Marcondes de 
Souza

c) Secretaria Municipal de Assistência Social
- Titular:  Eliana Silva Honorato
- Suplente: Cintia Ramos de Gois

d) Secretaria de Saúde / Secretaria de 
Administração
- Titular:  Mirian Persia Macedo de Andrade  
(Secretaria de Saúde).
- Suplente:  Eliana Maria Galvão Wolff  
(Secretaria de Administração)

e) Secretaria Municipal de Esportes e  Lazer;
- Titular:  João Roberto de Castro Corrêa
- Suplente: Alessandra Muassab Cozzi 

f) Secretaria de Negócios Jurídicos 
- Titular:  Gleisiele Conceição de Souza
- Suplente:  Flávio Muassab Silva Lima

II- Representante da Secretaria de Segurança 
Pública indicado pelo Comandante Polícia 
Militar 

- Titular:  1º Sgt PM Gilfredo Pontil Scala Júnior
- Suplente:  Cb PM Marcelo Ferreira Neves

III- Representantes da Sociedade Civil:

a)  Associação Pindamonhangabense de 
Amor Exigente 
- Titular:  Maria de Fátima Spuri Lima
- Suplente:  Moacir Ferreira dos Santos

Centro de Tratamento Anjos da Vida 
- Titular:  Ana Paula de Oliveira Coelho Pedrosa
- Suplente:  Paulo Rogério Souza de Jesus
 
UniFunvic – Centro Universitário FUNVIC 
- Titular:  Ezequiel Tomé Braça
- Suplente:  Ricardo Alexandre de Carvalho

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social 
- Titular:  Clayton Daniel Barbosa

OAB – 52ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
- Titular:  João Pedro Soares Schmidt
- Titular:  Paulo Tarcízio da Silva Marcondes 

f) Conselho Tutelar
- Titular:  Luciana Ferreira
- Suplente:  Desireé Valdirene Maria Alves Moreira

g) Segmento: Usuário ou seu Representante
- Titular: Glaucineia de Carvalho Mesquita Meira 

Art. 2º  O mandato dos membros do conselho 
será pelo período de 31 de maio de 2021 à 31 
de maio de 2023.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de 
maio de 2021.

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2021.
  

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 07 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.572, DE 28 DE 
JUNHO DE 2021. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE retificar a Portaria Geral nº 5.557, de 
08 de junho de 2021, que designa o Sr. Fabiano 
Vanone, Secretário Adjunto, para responder 
pela Secretaria Municipal de Educação, durante 
período de licença médica, onde se lê “de 29 de 
maio à 07 de junho de 2021.” leia-se “29 de maio 
a 11 de junho de 2021”.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 28 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli Ribeiro
Secretário de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos em 28 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.573, DE 28 DE 
JUNHO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições, e nos termos do art. 
4º da Lei Municipal nº 6.343, de 30 de 
junho de 2020, 

RESOLVE

Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 5.424, 
de 30 de setembro de 2020, que constitui 
o Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda – CMTER, nos 
representantes a seguir indicados que 
passam a vigorar:

“I – Representantes indicado pelo 
Governo:
Secretaria do Municipal de 
Desenvolvimento Econômico
Titular:    Roderley Miotto Rodrigues
Suplente: Daniela Cristina do Rosário 
Marcondes
...”

“II – Representantes indicados pelos 
Trabalhadores:
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, 
Oficinas Mecânicas, Eletro Eletrônicas, 
Serralherias, e de Auto Peças de 
Pindamonhangaba, Distrito de Moreira 
César e Roseira
     ...
     Suplente: José Gilson Leandro da Silva

 ...
c)  Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos Bancários de Taubaté 
e Região
     Titular:    Sérgio Luis Corrêa Leite
   Suplente: Conceição Aparecida 
Antunes Perrenoud de Almeida
 ...”

Art. 2º O §1º do art. 1º da Portaria Geral 
nº 5.424, de 2020, fica alterado e passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“§1º O mandato dos membros do 
CMTER será de 4 (quatro) anos, 
permitida a recondução por um único 
mandato subsequente, nos termos do  
art. 4º da Lei nº 6.343, de 2020.

Art. 3º Ficam revogados os §§ 2º e 3º 
do art. 1º da Portaria Geral nº 5.424, de 
2020.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 28 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues                                             
Prefeito Municipal                                     

Roderley Miotto Rodrigues          
Secretário de Desenvolvimento 

Econômico

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 28 

de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Primeira dose: pessoas 
com 29 anos ou mais

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica), PSF Nova Esperança, 
PSF Cidade Nova, Cisas Moreira 
César e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas no Shopping Pátio Pinda.

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-
portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas somente na sala de 
vacinas do Ciaf/Saúde da Mu-
lher, das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.

Segunda dose
AstraZeneca, 63 anos ou mais 

(conforme data da carteirinha)

Covid-19: 
Pessoas com 29 anos ou mais 
serão vacinadas nesta quarta-feira

O boletim da VE regis-
trou ainda 94 novos casos 
e 50 recuperados. No total, 
17.605 moradores de Pin-
damonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão 
com ocupação de 71% e as 
UTIs particulares estão com 
ocupação de 58%. A enfer-
maria está com ocupação 
de 40% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
108.786 (números atualiza-
dos até às 12h04 de 20 de ju-
lho), sendo 81.259 primeiras 
doses, 23.220 segundas doses 
e 4.307 doses únicas. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro 

e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a 
pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movi-
mentação acima da média, 
por isso contamos com a 
compreensão da população.

94 Casos novos
Alto do Cardoso, Alto 

do Tabaú, Andrade, Arare-
tama, Azeredo, Bela Vista, 
Boa Vista, Bom Sucesso, 
Campinas, Campo Alegre, 
Centro, Cícero Prado, Ci-
dade Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Feital, Goiabal, 
Jardim Cristina, Jardim 
Eloyna, Jardim Regina, Jar-
dim Rosely, Karina, Laerte 
Assunção, Liberdade, Ma-
çaim, Maria Áurea, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Oliveiras, Ouro 

Verde, Parque das Palmei-
ras, Pasin, Portal dos Eu-
caliptos, Santa Cecília, São 
Benedito, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias, 
Vila Rica, Vila São Paulo e 
Vista Alegre.

50 Recuperados
Alto do Cardoso, An-

drade, Araretama, Azere-
do, Bem Viver, Campinas, 
Campo Belo, Castolira, Ci-
dade Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Feital, Goiabal, 
Jardim Eloyna, Jardim 
Princesa, Laerte Assun-
ção, Liberdade, Momba-
ça, Nova Esperança, Par-
que das Nações, Pasin, 
Ribeirão Grande, Santa 
Cecília, Shangrilá, So-
corro, Vila Rica, Vila São 
Benedito, Vila São Paulo, 
Vista Alegre.

Município registra 1 óbito, 
94 casos novos e 50 recuperados da Covid-19 

A Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba 

inicia nesta quarta-feira 
(21) a vacinação contra 
Covid-19 para pessoas 
com 29 anos ou mais.

O boleti m da Vigilância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba trouxe, nessa terça-feira (20),  1 óbito 

confi rmado (Alto do Cardoso). A Prefeitura lamenta a 
morte e se solidariza com os familiares. 

Das 13 às 16 horas: PSF Nova 
Esperança, Cisas Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 
Ciaf/Saúde da Mulher.

Coronavac/Butantan - ges-
tante e puérperas (conforme 
data da carteirinha), sala de va-
cinas do Ciaf/Saúde da Mulher: 
das 8 às 11 e das 13 às 15 horas.

Atenção
- Todos precisam levar um do-

cumento de identifi cação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço 
e o termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no site da 
Prefeitura). Originais e cópias.

- As grávidas e as puérperas 
precisam levar a carteira de 
acompanhamento de pré-natal. 
As puérperas também precisam 
de cópia da certidão de nasci-
mento do bebê.

Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem co-
laborar com a campanha Ali-
mento Solidário, levando 1 kg 
de alimento não-perecível para 
o Fundo Social de Solidariedade 
ajudar as famílias que mais pre-
cisam.
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zeladoria
Rotatória de Acesso ao bairro Santa 
Cecília recebe iluminação de LED

Na última semana, a 
Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realizou os 
serviços de iluminação 

em LED da rotatória de 
acesso ao bairro Santa 
Cecília, na rodovia Ma-

noel César Ribeiro. A 
ação foi executada pela 

Secretaria de Governo 
e Serviços Públicos e 

trouxe mais segurança 
para todos que aces-

sam a região leste.
“Estamos trabalhan-
do com muita deter-
minação seguindo a 

orientação do prefeito 
Isael para dotar nossos 

espaços públicos com 
a melhor estrutura e 
segurança possível”, 

destacou o secretário 
Ricardo Piorino.

Vias públicas são preparadas para 
recomposição do piso asfáltico no Morumbi

Com o término das obras de melhorias no sistema de drenagem em diversos bairros da ci-
dade, as vias públicas que receberam as interferências estão sendo preparadas para o processo 
de recomposição do piso asfáltico. Conhecido como salgamento, a ação visa adequar o solo para 
ajustar o recebimento do recapeamento asfáltico.

O trabalho está acontecendo no bairro Jardim Morumbi, mais especificamente nas ruas Sar-
gento José Francisco Rejes Rangel, Demétrio Ivahy Badaró e Shiduca Yassuda.

Novos redutores de 
velocidade visam trazer 
mais segurança no trânsito

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba implantou 
na última semana três no-
vos redutores de velocida-
de visando proporcionar 
mais segurança no trânsi-
to. Receberam os dispositi-
vos as avenidas Voluntário 

Vitoriano Borges (Santa 
Luzia), Alferes Adriano 
Gomes Vieira de Almeida 
(Mombaça) e no Anel Viá-
rio, visando disciplinar a 
velocidade para a saída de 
veículos da nova via públi-
ca aberta.

Parques infantis 
recebem manutenção

Os espaços públicos de 
diversas praças de Pindamo-
nhangaba estão recebendo 
a manutenção e conserva-
ção em seu parque infantil. 
A ação beneficiou os espaços 
dos bairros Maricá, Ouro 
Verde, Castolira, Quadra Co-
berta e o playground da ‘Pra-
ça da Bíblia’.“Todo o trabalho 
é realizado pela nossa equi-

pe, através dos servidores da 
serralheria, que retiram os 
equipamentos, fazem a ma-
nutenção em nossas oficinas 
e depois instalam para que a 
população possa fazer bom 
uso. Muitos brinquedos são 
confeccionados pela nossa 
própria equipe”, enfatizou o 
secretário de Governo e Servi-
ços Públicos, Ricardo Piorino.

Sinalização de trânsito é instalada
A Prefeitura conti nua 
investi ndo na 
sinalização de trânsito 
horizontal e verti cal. 
Na últi ma semana, 
o Departamento de 
Trânsito instalou 
placas indicati vas na 
rua Luiza Machado de 
Oliveira (Alto Cardoso), 
na Estrada Pinhão do 
Una e no Anel Viário 
próximo à rotatória 
do Quatro Milhas. Já 
o bairro Campos Maia 
recebeu reforço na 
pintura de sinalização 
horizontal.

Escolas municipais recebem 
revitalização de quadra esportiva
Diversas escolas da rede municipal de ensino estão recebendo a 

revitalização do espaço de suas quadras esporti vas. O trabalho 
vem sendo executado pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura ob-
jeti vando preparar o espaço para o retorno das ati vidades escolares.

Dentre as unidades que estão com o trabalho realizado ou em an-
damento estão as escolas Ayrton Senna da Silva (Terra dos Ipês I), Dr. 
André Franco Montoro (Crispim), José Gonçalves da Silva (Seu Juqui-
nha - Liberdade), Padre Mário Antônio Bonotti   (Maria Áurea), Prof. Elias 
Bargis Mathias (Araretama), Prof. João Kolenda Lemos (Bem Viver), Prof. 
Mário de Assis César César (Padre Rodolfo), Profª Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães (Boa Vista), Profª Maria Aparecida Camargo de Souza  
(Profª Aparecidinha – Ribeirão Grande) e Profª Regina Célia Madureira 
de Souza Lima (Araretama).
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