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Vacinação reduz 50% o número de 
óbitos e 22% o número de novos casos

Até o dia 28 de julho, Pindamonhangaba aplicou cerca de 125 mil doses de vacinas                 

A queda no ritmo de cresci-
mento da pandemia do corona-
vírus, registrada em junho em 
Pindamonhangaba, acentuou-
se em julho e com o avanço do 
processo de vacinação o núme-
ro de óbitos e de novos casos ti-
veram declínio ainda maior.

Segundo os dados da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, no compa-
rativo com o mês anterior, julho 
deve fechar com uma queda em 
torno de 50% do número de óbi-
tos e 22% do número de novos 
casos. 

PÁG. 5

Keti ley entra nas pistas de Tóquio na noite desta sexta-feira
A atleta de Pindamonhan-

gaba Keti ley Bati sta parti cipa-
rá das “Olimpíadas de Tóquio” 
nesta sexta-feira, dia 30 de 
julho, às 22h45, quando dis-
putará a prova eliminatória 
feminina 100 metros com 
barreira com objeti vo de ga-
ranti r a vaga para a semifi nal. 

O atleti smo é um dos princi-
pais esportes da programação 
olímpica e reunirá cerca de 
1.900 atletas de 190 países, 
até o dia 8 de agosto.

Cafés da Manhã são 
opções turísticas 
na zona rural aos 
fi ns de semana

A nova moda do momento 
em Pindamonhangaba são os 
cafés da manhã como atrativo 
turístico dos fi ns de semana, na 
zona rural. Diversos estabele-
cimentos estão se rendendo a 
essa tendência, que tem atraído 

cada vez mais pessoas e se mos-
tram uma excelente opção de 
custo-benefício.

O Departamento de Turis-
mo da Prefeitura realizou um 
levantamento dos locais que 
contam com essa opção para os 
fi nais de semana e, atualmente, 
nove espaços oferecem este ser-
viço na zona rural.  

PÁG. 7

Cada vez mais estabelecimentos 
estão abrindo suas portas 
para receber turistas para 
os cafés da manhã

Wagner Carmo

Luiz Gustavo 
Consolino, treinador 
de atleti smo de Pinda, 
é convocado pelo 
Brasil para o “Mundial 
de Atleti smo Sub-20”

PÁG. 7

Covid-19: Pessoas 
com 26 anos ou mais 
serão vacinadas 
nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nes-
ta sexta-feira (30) a vacinação 
contra a Covid-19 para pesso-
as com 26 anos ou mais. Não 
haverá vacinação no sábado 
(31) e a previsão da Secretaria 
de Saúde é, na segunda-feira 
(2), retornar com a vacinação 
ainda abrangendo as pessoas 
com 26 anos ou mais. A che-
gada de novos lotes poderá 
alterar essa programação 
prévia. 

PÁG. 5

Vacinação da gripe 
está suspensa até 
terça-feira (03); 
Imunização contra 
a Covid-19 segue 
normalmente

Divulgação
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Editorial

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

Roberto Ravagnani é 
palestrante, jornalista, radialista 

e consultor. Voluntário como 
palhaço hospitalar há 17 anos, 

fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA 

Consultores para América Latina e sócio da 
empresa de consultoria Comunidea.

A lei de Improbidade Adminis-
trati va (8.429/1992) se tornou 
uma importantí ssima ferramenta 
de combate à corrupção, estabe-
lecendo regras e punições para os 
agentes políti cos nos casos de en-
riquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional.

Ocorre que, em recente vota-
ção na Câmara dos Deputados, 
vimos (com muita preocupação) a 
aprovação do Projeto de Lei (PL) 
10887/18, cujo texto aprovado é 
do relator Dep. Carlos Zaratti  ni (PT
-SP).

Entretanto, dentre as principais 
alterações a serem implementadas 

em nossa legislação é a de que a 
punição seria aplicada somente 
aos agentes públicos que agirem 
com dolo (vontade) de lesar a ad-
ministração pública, o que poderá 
difi cultar – e muito – a punição de 
alguns agentes.

Além disso, os prazos de pres-
crição serão diminuídos, podendo 
garanti r uma maior impunidade em 
casos mais complexos; 

Parti dos políti cos poderão 
passar a ser isentos de qualquer 
responsabilidade por atos de im-
probidade, o que – por exemplo 
– acabaria exti nguindo as ações 
promovidas pela Operação Lava 
Jato em relação aos parti dos que 
se envolveram em corrupção, cujo 

A Virtude Éti ca é adquirida
Segundo Aristóteles a virtude 

éti ca é adquirida, para o certo e 
para o errado.

Nenhuma criança nasce com 
princípios morais. 

Toda criança é amoral por natu-
reza, na hora de fazer cocô ou uri-
nar ela não pergunta aos pais: será 
o momento adequado? Elas fazem o 
que elas pensam naquele momento. 

Cabe ao adulto ir ensinando o li-
mite do outro, o certo e o errado, a 
virtude éti ca. Isso porque todos nós 
temos a capacidade de aprender. 

O que precisamos é ter o prazer 
e a paciência de educar. Educar o 
serviço público, o cliente, o cidadão, 
as crianças, para o que é o certo e 
o errado. Eu entendo que roubar é 
roubar sem muita delonga, gente 
honesta é gente honesta. 

O problema é que nós temos a 
cultura do passado de que coisas 
erradas que acontecem ao meu re-
dor não é problema meu!

Por exemplo, se um funcionário 
chega atrasado, e você diz a ele...
você está atrasado! Ele responde...

não, foi culpa do ônibus. Onde a 
única resposta seria, sim estou atra-
sado o moti vo foi o ônibus. Nós 
sempre ti ramos o “EU”.

No Brasil existe uma frase muito 
usada: “O povo brasileiro não sabe 
votar”, mas se esquece que eu tam-
bém faço parte desse povo.

Comparo ainda a éti ca e a com-
petência dos cargos comissionados 
com os funcionários concursados, 
a estabilidade do funcionário públi-
co foi determinada no Estado Novo, 
para evitar que na troca do governo 
seja em qualquer esfera, os funcioná-
rios daquela gestão fossem demiti dos 
criando um caos no serviço público.

A estabilidade foi inventada para 
se criar um corpo estável de servi-
dores públicos da nação.

Mas ainda acho uma anomalia 
que os cargos comissionados não 
sejam dos funcionários concursa-
dos. Se não existem pessoas qua-
lifi cadas para exercer determinada 
função, cabe ao estado ou ao muni-
cípio essa qualifi cação.

Se eu tenho uma tarefa a ser 

cumprida e eu tenho um funcioná-
rio, ele tem que ser qualifi cado para 
o serviço.

Sabemos que a estabilidade 
também tem seus efeitos negati vos 
sobre produti vidade, a acomodação 
e a zona de conforto é uma das es-
sências do ser humano.

O Brasil é um pais que manteve 
por 388 anos dos seus 520 a bar-
bárie da escravidão. Signifi ca que 
em primeiro lugar o campo do tra-
balho foi contaminado pela noção 
que trabalho é coisa de escravo. É 
o mesmo que você fazer concurso 
para a infantaria e indicar nomes 
para o generalato.

Mas afi nal onde eu quero chegar?
Quero dizer com tudo isso que a 

éti ca nunca deve depender da sua 
relação afeti va com alguém.

Que no meu pequeno universo, 
no meu trabalho, na minha família, 
nas ruas da minha cidade, quando 
eu dirijo, que esse espaço seja o 
mais éti co possível.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011

objeti vo era o de obter a devolu-
ção dos valores desviados.

Para agravar ainda mais a impu-
nidade, o texto prevê o prazo de – 
no máximo – 1 (um) ano para que 
as investi gações sejam fi nalizadas, 
criando-se, inclusive, a fi gura do 
acordo de não persecução cível 
(considerando que as infrações 
deixam de ter caráter criminal, pas-
sando a se tratar de mero ilícito 
cível).

E tantas outras alterações são 
apontadas como retrocessos pelos 
representantes do Ministério Pú-
blico.

Enquanto isso, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP), deixa de pautar importantes 
propostas de emenda à Consti tui-
ção, tais como a PEC 333/2017, 
que trata do fi m do foro privilegia-
do.

O projeto agora segue para o 
Senador Federal para votação 
naquela Casa, contudo, especia-
listas políticos comentam que 
a votação deverá ser fácil, até 
mesmo porque diversos políti-
cos – réus em processos de im-
probidade administrativa – es-
tarão presentes no plenário para 
votação.

E a nós, além de fi carmos com 
a indagação: “A quem isso tudo 
interessa? ”, cabe acompanharmos 
atentamente a votação, refl eti rmos 
sobre os caminhos que nosso Bra-
sil está sendo direcionado, e nos 
manifestarmos de todas as formas 
possíveis.

Até porque no próximo ano, te-
remos eleições e o nosso voto é a 
nossa arma.

O que o Japão tem para nos ensinar na questão de Ser Voluntário
Este mês temos o Japão es-

tampado em nossas telas o tem-
po todo graças as olimpíadas 
de 2020 realizadas em 2021 por 
conta da pandemia e isto nos 
traz uma reflexão sobre a ques-
tão do voluntariado.

Há um tempo fui consultado 
por uma empresa japonesa para 
a implantação de seu programa 
de voluntariado e o maior desa-
fio na época não foi uma ques-
tão de valores, mas sim fazer 
com que seus diretores, oriun-
dos do Japão, pudessem enten-
der o porquê a empresa teria 
que contratar um consultor 
para  criar e capacitar os cola-
boradores das unidades fabris 
para fazer trabalho voluntário, 
visto que no seu país isso era ab-
solutamente natural, as crianças 
sabem o que era trabalho vo-
luntário e consequentemente os 

adultos também sabem e o pra-
ticam de alguma forma. 

Como observei um jornalis-
ta falando, as pessoas no Japão 
pensam no coletivo o tempo 
todo. A todo momento alguem 
chama sua atenção para o cole-
tivo, isso é um dos efeitos cola-
terais do voluntariado pratica-
do desde a mais tenra idade.

Pessoas pensando no coleti-
vo, no país, na sociedade e não 
somente nos seus interesses 
pessoais, isso nos dá mais segu-
rança, tranquilidade e menos 
medo de ser enganado o tempo 
todo.

Com pessoas pensando as-
sim teremos governantes me-
nos corruptos, pois o interesse 
é que todos estejam bem, tere-
mos líderes, pensando em seu 
grupo como coletividade e não 
somente em auferir lucros ou 

vantagens a todo custo, tudo 
passa a girar em torno do NÓS 
e não do EU.

Pode parecer utopia, mas 
este é o Japão e assim temos 
outras culturas no mundo, que 
tem princípios mais evoluídos 
que o nosso, tem defeitos tam-
bém, mas essa qualidade acre-
dito ser uma imbatível e neces-
sária para todos nós.

Por isso a luta para ter mais 
voluntários e pessoas falando 
do assunto.

Por falar em divulgação do 
assunto, o Ser Voluntário, já 
está aqui nos jornais e mídias 
escritas, no Rádio e agora está 
na TV. Programa Ser Voluntário 
no canal 08 da NET (Vale do Pa-
raíba) todo domingo as 15h30 e 
na internet no meu site www.
robertoravagnani.com.br/pro-
duto, cai direto nos programas.

CRAS de Moreira 
César está novamente 
com telefone

O CRAS de Moreira César está nova-
mente com telefone em funcionamento, 
após um período sem o serviço – conforme 
divulgado pela Secretaria de Assistência 
Social. A partir de agora, quem precisar se 
comunicar com a instituição pode entrar 
em contato pelo 3637-5386. 

O Cras Moreira César fica na rua Carlos 
Augusto Machado, 63, Moreira César.

Nesta sexta, Pinda é o 
Brasil em Tóquio

É nesta sexta-feira, dia 30 de julho, que 
a atleta pindamonhangabense Ketiley 
Batista disputa a prova eliminatória 
para garantir a vaga para a semifinal 
das “Olimpíadas de Tóquio”.  

A atleta disputará a prova feminina 
100 metros com barreira, sua categoria.

O atletismo é um dos principais 
esportes da programação olímpica 
e reunirá cerca de 1.900 atletas de 
190 países; e Ketiley é hoje o nome 
de maior projeção do esporte de 
Pindamonhangaba, onde iniciou sua 
carreira treinando nas pistas do Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’.

João Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo, foi medalhista há 40 anos, nas 
“Olimpíadas de Moscou”. Que privilégio 
para esta jovem atleta treinar no centro 
esportivo que leva o nome de um ídolo 
como ele!   

Aos 21 anos, a campeã do “Troféu 
Brasil” segue se destacando e atinge 
o auge de sua carreira, marcada por 
uma história de superação e de muita 
disciplina.

Na noite desta sexta-feira, 
Pindamonhangaba é o Brasil em Tóquio. 
Estamos na torcida, Ketiley!
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Secretaria de Meio Ambiente implanta instalação 
modelo em sustentabilidade

A Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura implantou, 
em sua sede, ações para tornar 
o prédio uma instalação mode-
lo em sustentabilidade. A inicia-
tiva integra o Programa Municí-
pio Verde-Azul. 

A sede da Secretaria fica no 
portal do Parque da Cidade, um 
local que recebe vários visitan-
tes diariamente. De acordo com 
a equipe do Departamento de 
Meio Ambiente, a ação foi re-
alizada neste local para que as 
pessoas que já frequentam o 
Parque possam conhecer e le-
var as ideias para implantarem 
em suas casas, multiplicando o 
pensamento de que a sustenta-
bilidade pode ser simples. 

O relatório divulgado pela 
instituição informa ainda que 
o prédio foi indicado como mo-
delo pois, além de já contar com 
algumas características susten-
táveis como janelas e portas 
grandes, pé direito alto e jardins, 
também abriga a Secretaria de 
Meio Ambiente do município.

As ações são: Coleta da água 
do ar condicionado para reuso 
na regação das plantas; Reuso 
de papel para bloco de rascu-
nho: Diminui a geração de re-
síduos dando um segundo uso 
para os papéis; instalação de 
fossa séptica ecológica: Gera 
economia de água no tratamen-
to dos resíduos dos banheiros; 
Iluminação e ventilação natu-

ral graças ao pé direito alto, 
janelas e portas grandes, que 
contribuem para economia de 
energia; Substituição de copos 
descartáveis por copos reutili-
záveis: Diminui a geração de re-
síduos pelo funcionários da se-
cretaria; Instalação de lixeiras 
para reciclagem: Incentivam e 
contribuem para a reciclagem 
de materiais pelos visitantes; 
Bicicletário: Incentivam o uso 
de bicicleta para o transporte; 
Redutor de vazão nas torneiras: 
Reduz a quantidade de água no 
dia-dia; implantação de quadro 
de anotações: Contribui para a 
redução de uso de papel; e ins-
talação de rampas de acesso em 
vários pontos do Parque.

Secretaria de Educação 
apresenta protocolo sanitário 
para a Rede Municipal de Ensino

Com a adoção do protocolo 
sanitário na rede municipal de en-
sino, no últi mo dia 20 e 21, a Se-
cretaria de Educação, em parceria 
com o Departamento de Atenção 
ao Servidor Público e Departa-
mento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, realizou mais um 
encontro, desta vez, com gestores 
das insti tuições privadas de educa-
ção infanti l e terceiro setor.

O encontro teve o objeti vo de 
apresentar o protocolo sanitário 
municipal e dar parâmetros para 
garanti r a segurança sanitária na 
retomada das aulas presencias no 
início do mês de agosto, determi-
nadas pelo Governo do Estado de 
São Paulo. 

“Cuidamos para que toda a 
atenção fosse dada para garanti r 
a segurança aos professores e alu-
nos da rede de ensino”, afi rma a 
secretária Municipal de Educação, 
Luciana de Oliveira Ferreira.

O protocolo contempla desde 
aferição de temperatura, no aces-
so às unidades escolares até como 
proceder frente ao surgimento de 
caso suspeito de covid-19.

“A parti cipação de toda a socie-
dade, incluindo os pais e respon-
sáveis pelas crianças/alunos, se 
faz necessária para garanti r a re-
tomada das aulas com segurança”, 
declara o diretor do Departamento 

de Proteção aos Riscos e Agravos a 
Saúde, André Marcos Pereira.

Segundo a Anvisa, todas as va-
cinas disponíveis no Brasil foram 
aprovadas pelo órgão e são segu-
ras e efi cazes com o objeti vo em 
atenuar a hospitalização de possí-
veis pacientes.

“Ainda que os colaboradores 
da rede privada de ensino este-
jam vacinados, a adoção do pro-
tocolo sanitário é de importância 
grau máximo para proporcionar a 
retomar das ati vidades escolares 
com a segurança necessária, sendo 
de responsabilidade coleti va seu 
cumprimento no ambiente esco-
lar”, informa a diretora de Gestão 
Escolar Célia Regina Ascenço.

A retomada das ati vidades es-
colares foi palco de discussões 
em nível nacional, sob a óti ca das 
crianças serem possíveis potencia-
lizadores da disseminação da do-
ença, covid-19.

De acordo com o Departa-
mento de Proteção ao Servidor 
Público, com os números e estu-
dos realizados, a questão se torna 
ultrapassada por especialistas ao 
reafi rmarem que a retomada, com 
segurança, é de extrema necessi-
dade com olhar no prejuízo cau-
sado na formação dos alunos e no 
impacto emocional e social que o 
distanciamento tem causado.

Prefeitura de Pinda implanta abrigo emergencial 
para moradores em situação de rua

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Secretaria de 
Assistência Social, está amplian-
do o serviço de acolhimento aos 
moradores em situação de rua no 
enfrentamento da onda de baixa 
temperatura. Desde essa quinta-
feira (29) além do Centro de Aco-
lhimento aos Moradores de Rua 
no ginásio da Quadra Coberta, o 
município implantou um Abrigo 
de Emergência com 25 vagas para 
atender os moradores nesta sema-
na de frio intenso.

O Abrigo emergencial está 
atendendo no Centro Comunitário 
do bairro Alto do Cardoso e fun-
cionará até no próximo domingo. 
A Prefeitura agradece a parceria 
com a Associação de Moradores 
do bairro, através do presidente 
Renan Teixeira.

O serviço de abordagem social 
vem realizando trabalho diaria-
mente identi fi cando os moradores 
e fazendo o convite para que se-
jam assisti dos com apoio tanto no 
Centro de Acolhimento quanto no 
SOS, enti dade parceira deste seg-
mento.

“Estamos ampliando com o nu-
mero de 25 a 30 pousos, oferecen-
do as refeições diariamente para 
essas pessoas, agora contando 
com apoio de enti dades que estão 
colaborando com o fornecimento 
dos alimentos”, explicou a secretá-
ria Ana Paula Miranda.

Esse trabalho emergencial está 
contando com apoio das enti da-
des como: APAE (fornecerá sopa 
para o período noturno), Lar Irmã 
Júlia (doou travesseiros e fará o 
café da manha), Lar Irmã Terezi-
nha (doação de cobertores) e SOS 
(roupas de cama e travesseiros), 
abraçando essa importante causa 
junto com a gestão municipal.

O novo espaço do Centro de 
Acolhimento conta também com 
Espaço Pet para receber os ani-
mais destes moradores de rua. 
“Sabemos que muitos deles sem-
pre andam acompanhados de al-
gum animal e caso eles necessitem 
poderão leva-lo junto pois o abrigo 
conta também com caminha e ra-
ção para os pets. Agradeço o apoio 
do Cepatas e da nossa funcionária 
Andreia (setor de parcerias), na 
confecção da caminha pet, e todo 
apoio da Dra. Estela da Comissão 
de Direitos Humanos e toda equi-
pe da OAB”, afi rmou Ana Paula.

Defesa Civil orienta
sobre frente fria
Na últi ma quarta-feira (28), a 

Prefeitura de Pinda parti cipou da 
videoconferência com departa-
mentos de Defesa Civil dos muni-
cípios com o objeti vo de transmiti r 
orientações, com base na frente 
fria prevista para essa semana. O 
evento foi promovido pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Regio-
nal do Governo Federal.

A reunião contou com a parti -
cipação do secretário Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, coronel 
Alexandre Lucas Alves, e também 
da representante da Secretaria 
Nacional de Assistência Social, 
Vera Campello. Ambos repassaram 
orientações, por meio de apresen-
tações, sobre como proceder nes-
se período, que precisará de ações 
além das que já são comumente 
adotadas pelos municípios.

Na oportunidade, foi reiterada 
a necessidade de atenção especial 
a idosos, pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e pesso-
as que têm doenças crônicas. Os 
animais domésti cos e os que se 
encontram nas ruas também pre-
cisam de cuidados.

Em Pindamonhangaba, a popu-
lação poderá ajudar na identi fi ca-
ção de moradores em situação de 
rua. “Ao identi fi car uma pessoa em 
situação de rua nesse frio, acione 
o serviço de abordagem especiali-
zada pelos telefones 98308-0025, 
98279-0221 ou 93500-3054”, 
afi rmou a secretária Ana Paula.

Divulgação

Obras de recapeamento: fresagem segue na Álvaro Pinto
As ações do Programa de 

Recapeamento e Moderni-
zação do Piso Asfáltico da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba seguem a todo vapor. 
Apesar desta quarta-feira 
chuvosa, os trabalhos conti-
nuam com o objetivo de tra-
zer mais segurança no trân-
sito e melhorar as condições 
das vias públicas.

Na quarta-feira (28) co-
meçou a fresagem do piso na 
Av. Álvaro Pinto Madureira 
(região da Quadra Coberta/
Jardim Rezende), preparan-
do a mesma para receber 
o recapeamento. O mesmo 
processo já aconteceu em 
trecho das ruas Senador 

Dino Bueno (Centro) e a rua 
Joaquim Antônio Ribeiro 
(Santa Luzia).

O trecho da avenida Theo-
dorico Cavalcante teve início 
com do recapeamento na úl-
tima terça-feira (27), porém 
em virtude das chuvas desta 
quarta-feira os trabalhos es-
tão suspensos. As obras estão 
sendo realizadas diretamen-
te com servidores e material 
da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, através da 
Usina de Asfalto.

Dentre os outros locais 
que estão programados para 
receber a melhoria estão os 
pontos mais críticos da rua 
Dr. Octávio Oscar Campelo 

de Souza (Pq. das Nações), 
todo entorno da Praça do 
Vale das Acácias e em di-
versos outros bairros como 
Araretama, Distrito de Mo-
reira César e estradas da 
zona rural. 

Outra frente de trabalho 
da Prefeitura está sendo 
possível graças à viabiliza-
ção, junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
do Governo Federal, de R$ 
286,5 mil destinados para 
o recapeamento asfáltico 
das ruas Major José dos 
Santos Moreira (São Bene-
dito), Juó Bananeri (Alto 
do Cardoso) e rua dos Ben-
tos (Galega).

Divulgação

Divulgação

Coleta de água do ar condicionado é reuti lizada para regar plantas

Espaço conta com 25 vagas 
para atender moradores nesta 
semana de frio intenso
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poder legislativo

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

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

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

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

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

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

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
26ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no  Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 02 de agosto de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 05/2021, do Poder Executivo, que “Comunica Veto ao Autógrafo n° 38/2021 que dispõe sobre obrigatoriedade 
de colocação de placa indicativa de locação nos prédios utilizados pela Administração Pública Direta, Indireta e 
Autárquica do Município de Pindamonhangaba (Projeto de Lei n° 124/2021 de autoria do Vereador Francisco Norberto 
S. R. de Moraes – Norbertinho)”.

II. Veto n° 06/2021, do Poder Executivo, que “Comunica Veto Total ao Autógrafo n° 42/2021 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de colocação de placa de indicação nos imóveis de propriedade do Município de Pindamonhangaba 
(Projeto de Lei n° 125/2021 de autoria do Vereador Francisco Norberto S. R. de Moraes – Norbertinho)”.

III. Projeto de Lei n° 149/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de Rua 
FERNANDA MARIA BONDIOLI DE OLIVEIRA a Rua 05 do Loteamento Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e 
dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei n° 154/2021, do Vereador Professor Felipe Guimarães e subscrito pelo Vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de CARLOS EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA o DECK localizado na 
entrada da Cidade de Pindamonhangaba, na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso e dá outras providências”.

V. Projeto de Lei n° 159/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de Doutora 
MARILI ESTELA PUPPIO a Rua 18 do Loteamento Santa Clara, localizado no bairro do Crispim e dá outras providências”.

     Pindamonhangaba, 28 de julho de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ATO N° 20, DE 13 DE JULHO DE 2021.
 

Altera o Ato n° 18, de 09 de junho de 2021, que “Estabelece prazos para exame 
do Projeto de Lei Complementar n° 02/2020, que Dispõe sobre a revisão do 
Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

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 Fica alterado o cronograma para análise do Projeto de Lei Complementar n° 02/2020, 
que “Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba e dá outras 
providências”, que passa a vigorar com os seguintes prazos:

Art. 2° A Câmara, em virtude da pandemia do COVID-19, disponibilizará em seu site, formulário 
para dúvidas e sugestões da população, que também poderão ser encaminhadas por e-mail, dando-se 
a devida publicidade.

Parágrafo único. No dia da audiência pública será disponibilizada comunicação via whatsapp 
para que os munícipes possam enviar seus questionamentos.

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo.

PORTARIA Nº 47/2021. 
Nomear Assessor Parlamentar.

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

Art. 1º – Nomear o Sr. Durival dos Santos Júnior para o emprego de Assessor Parlamentar do quadro 
de pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.777,09 (quatro mil e 
setecentos e setenta e sete reais e nove centavos), a partir de 26 de julho de 2021.

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

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

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

Pindamonhangaba, 23 de julho de 2021.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes – Norbertinho
1 º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva Figueirdo - Prof º. Felipe Guimarães
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos Moraes - Herivelto Vela
1° Secretário

Vereador Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola
2° Secretário

Extrato de Aditivo - 2021

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: GLOBALSERVICE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ/MF sob n.º 
15.182.986/0001-35

CONTRATO Nº 05/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 02/19 - PROCESSO DE COMPRA Nº 11/19 
- TERMO DE ADITAMENTO N.º 02 - Lei Federal 
10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto 
Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, 
art. 57, II, Lei Complementar Federal 123/06 em 
suas redações atuais.

OBJETO: Prestação de serviços de copeiragem, 
limpeza, asseio e conservação predial da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste 
aditivo, o prazo do contrato n.º 05/2019 por 
mais 12 (doze) meses, com termo inicial de 
vigência do presente termo de aditamento em 
24.07.2021 e termo final em 23.07.2022. Fica 
alterado o valor mensal, a partir de 24.07.2021, 
de R$ 16.144,69 (dezesseis mil, cento e 
quarenta e quatro reais e sessenta e nove 
centavos) para R$ 17.591,69 (dezessete mil, 
quinhentos e noventa e um reais e sessenta 
e nove centavos), pela aplicação do índice IPC-
FIPE, conforme previsão contratual. 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba encerra neste sá-
bado, dia 31, o recesso parla-
mentar oficial que começou 
na sexta-feira, dia 16 de ju-
lho. E após esse período, os 
vereadores retomam os tra-
balhos legislativos e reali-
zam nesta segunda-feira, dia 
02 de agosto, a partir das 14 
horas, no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira”, 
a 26ª Sessão Ordinária de 
2021, a primeira do segundo 
período do ano. Mesmo em 
recesso, o atendimento nas 
diversas áreas da Câmara 
(Administração, Legislativo, 
Jurídico, Finanças, Recursos 
Humanos, Comunicação e 
Tecnologia da Informação) e 
nos gabinetes dos vereado-
res permaneceu inalterado, 
ou seja, funcionando das 8 
às 12 e das 13h30 às 17h30.

Revisão do 
Plano Diretor
Considerado um dos mais 

Com fim do recesso parlamentar, Câmara de 
Pindamonhangaba reinicia trabalhos com sessão 

ordinária no dia 02 de agosto, às 14 horas
Vereadores retomam atividades legislativas na tarde da segunda-feira, dia 02, com votação

de requerimentos, indicações e Projetos de Lei no plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
importantes da atualidade, o 
Projeto de Lei Complemen-
tar n° 02/2020, que “Dispõe 
sobre a revisão do Plano Di-
retor Participativo de Pin-
damonhangaba e dá outras 
providências” continua tra-
mitando na Câmara de Pin-
damonhangaba e com diver-
sos canais on-line para que a 
comunidade pindamonhan-
gabense envie suas dúvidas 
e sugestões sobre o projeto.

O Plano Diretor Partici-
pativo de Pindamonhangaba 
(PDP) foi aprovado e estabe-
lecido por meio da Lei Com-
plementar nº 03/2006, de 
10 de outubro de 2006 e teve 
algumas alterações posterio-
res, como forma de atender 
ao dispositivo da Lei Federal 
nº 10.257/2001 (o chama-
do Estatuto da Cidade). O 
Executivo informou que “a 
necessidade de revisão do 
PDP é reforçada pela trans-
formação da dinâmica terri-

torial e urbana que ocorreu 
ao longo dos últimos anos 
em nossa cidade, em espe-
cial, pelo crescimento demo-
gráfico intenso das últimas 
décadas, pelo forte processo 
de urbanização com reflexos 
no aumento de domicílios 
urbanos e pressão sobre a 
infraestrutura instalada e, 
mais recentemente, pela in-
serção de Pindamonhanga-
ba na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte (hoje formada por 39 
municípios e criada pela Lei 
Complementar Estadual nº 
1.166/2012). A Prefeitura 
esclarece que “a atualização 
do PDP de Pindamonhanga-
ba permitiu trazer uma série 
de novos conceitos e instru-
mentos urbanísticos de pla-
nejamento territorial, sendo 
que reforça-se que este Pla-
no Diretor Participativo, em 
consonância com os concei-
tos mais afinados do plane-
jamento e da gestão urbana 
contemporâneos, é peça fun-
damental para que as bases 
físicas e territoriais do mu-
nicípio de Pindamonhanga-
ba tenham a capacidade de 
oferecer também, melhores 
condições para o desenvol-
vimento de todos os setores 
econômicos locais”.

Para que a discussão e 
o debate sejam abertos e 
transparentes, os vereadores 
ampliaram a participação da 
sociedade e dos cidadãos de 
Pindamonhangaba no senti-
do de aprimorar ainda mais 
o PDP. Por isso, a Câmara 
de Vereadores disponibiliza 
o email audienciapublica@
camarapinda.sp.gov.br, o 
whatsapp 12 3644-2286 e o 
formulário no portal da Câ-
mara (www.pindamonhan-
gaba.sp.leg.br) para envio 
de sugestões e de dúvidas 
sobre o Projeto de Lei Com-
plementar n° 02/2020, que 
“Dispõe sobre a revisão do 
Plano Diretor Participati-
vo de Pindamonhangaba” 
até o dia 03 de agosto de 
2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente
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Pinda registra  48 casos novos, 
43 recuperados e nenhum óbito

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
trouxe, ness a quinta-feira (29), 
48 novos casos, 43 recuperados e 
nenhum óbito. No total,  18.013 
moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 47% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 67%.  A enfermaria está com 

A queda no ritmo de cresci-
mento da pandemia do corona-
vírus, registrada em junho em 
Pindamonhangaba, acentuou-
se em julho e com o avanço do 
processo de vacinação o núme-
ro de óbitos e de novos casos ti-
veram declínio ainda maior.

Segundo os dados da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, no compa-
rativo com o mês anterior, ju-
lho deve fechar com uma queda 
em torno de 50% do número de 
óbitos e 22% do número de no-
vos casos. Até o dia 28 de julho, 
o município contabilizava cerca 
de 18 mil novos casos e 402 re-
gistros de óbitos. Desde janeiro 
deste ano, quando os casos au-
mentaram, o mês de julho está 
sendo o período com o menor 
número de mortes.

“O avanço do processo de 
imunização vem surtindo efeito 
e com isso estamos reduzindo 
os números em nosso boletim 
epidemiológico. Com isso, re-
duzimos os leitos UTI Covid de 
22 para 17, devolvemos o espa-
ço do PS para a pediatria, libe-
ramos a UPA Araretama para 
urgência em geral. Precisamos 
continuar com o estado de aler-
ta da população e o cumpri-
mento das regras sanitárias”, 
afi rmou a secretária de Saúde, 
Ana Cláudia Macedo.

Até o dia 28 de julho, Pinda-
monhangaba aplicou cerca de 
125 mil doses de vacinas, sen-
do mais de 91 mil em primeira 
dose, 29 mil segundas doses e 
mais de 4 mil em dose única. 
“Com esses números, hoje te-
mos 73% da população com 
mais de 18 anos imunizada e 

Vacinação reduz 50% o número de 
óbitos e 22% o número de novos casos

ocupação de 43% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses de vaci-
nas aplicadas está em 126.267(nú-
meros atualizados até às 12h01 de 
29 de julho), sendo 92.451 primei-
ras doses, 29.444 segundas doses e 
4.372 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 trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 
movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

48 Casos novos
Alto do Cardoso, Araretama, 

Arco-Íris, Azeredo, Bem Vi-
ver, Boa Vista, Bosque, Cam-
pinas, Campo Belo, Cidade 
Jardim, Cidade Nova, Jar-
dim Cristina, Jardim Prin-
cesa, Jardim Rosely, Laerte 
Assunção, Lessa, Liberdade, 
Maria Áurea, Maricá, Mom-
baça, Ouro Verde, Parque 
das Nações, Parque São Do-
mingos, Santana, São Bene-
dito, Terra dos Ipês, Triân-
gulo, Vale das Acácias, Vila 
Rica, Vila São Judas Tadeu.

43 Recuperados
Água Preta, Alto do Car-

doso, Araretama, Bela Vis-
ta, Boa Vista, Campinas, 
Centro, Cidade Nova, Cris-
pim, Jardim Eloyna, Jardim 
Princesa, Lessa, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Nova Esperança, 
Parque das Palmeiras, Par-
que São Domingos, Santa 
Cecília, Santana, Terra dos 
Ipês, Vale das Acácias, Vila 
Rica, Vista Alegre.

20% de toda a população de 
Pinda já completamente imuni-
zada”, afi rmou a secretária.

O prefeito Isael Domingues 
demonstrou satisfação com o 
trabalho realizado. “Estamos 
vendo com bons olhos o resulta-
do do esforço da nossa equipe. 
Alertamos que ainda estamos 

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba inicia nesta sex-
ta-feira (30) a vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas com 26 
anos ou mais. Não haverá vaci-
nação no sábado (31) e a previ-
são da Secretaria de Saúde é, na 
segunda-feira (2), retornar com 
a vacinação ainda abrangendo 
as pessoas com 26 anos ou mais. 
A chegada de novos lotes poderá 
alterar essa programação prévia. 

Primeira dose: pessoas 
com 26 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 va-
cinas do Ciaf/Saúde da Mulher, das 
8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Segunda dose
AstraZeneca, 60 anos ou 

mais (conforme data da cartei-
rinha). 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 (con-
forme data da carteirinha), sala 
de vacinas do Ciaf/Saúde da 
Mulher:  das 13 às 16 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 re-
cebendo a vacina podem colabo-
rar com a campanha Alimento So-
lidário, levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fundo Social 
de Solidariedade ajudar as famí-
lias que mais precisam.

Covid-19: Pessoas com 
26 anos ou mais serão 
vacinadas nesta sexta-feira

em pandemia, portanto, não 
podemos deixar de nos cuidar 
até todos estarem efetivamen-
te imunizados. Vamos seguir as 
regras do Plano SP que, nesta 
semana, deu mais uma fl exibi-
lização e esperamos que nossos 
números reduzam ainda mais”, 
afi rmou o prefeito.

Vacinação 
da gripe está 
suspensa 
até terça-
feira (03); 
Imunização 
contra a 
Covid-19
 segue 
normalmente
A vacinação contra 
a gripe (Infl uenza 
H1N1), que estava 
sendo aplicada em 
toda a população, 
está suspensa por 
falta de doses da 
vacina. De acordo 
com informações da 
Secretaria de Saúde 
da Prefeitura, a 
previsão de retomada 
da vacinação é para 
terça-feira, dia 3 
de agosto, pois a 
expectati va é que 
chegue um novo 
lote da vacina até 
segunda-feira (2). 
A vacinação contra 
a Covid-19 segue 
normalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO / SUSPENSÃO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 (PMP 3028/2021) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação empresa especializada 
em serviços de limpeza pública, coleta e disposição fi nal de resíduos sólidos urbanos, resíduos de 
saúde e serviços urbanos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, e menor preço por lote, sendo: 
Lote 01 – Serviços de limpeza pública, compreendendo: coleta, transporte e deposição fi nal em 
aterro licenciado dos resíduos sólidos gerados no Município, coleta seletiva de materiais recicláveis, 
remoção de lixo através de contêiner soterrado, limpeza e desobstrução mecanizada de bocas 
de lobo, varrição manual de vias e logradouros, raspagem e limpeza de vias públicas e sarjetas, 
operação e encerramento do Aterro Sanitário Municipal, operação de estação de transbordo de 
resíduo, serviço de capina manual em vias públicas, roçada manual e mecânica em vias públicas, 
conservação de praças e jardins, fornecimento de equipe padrão, locação de caçamba, locação de 
contêiner; Lote 02 – Serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação fi nal dos 
Resíduos de Serviços de Saúde – RSS – gerados no Município de Pindamonhangaba; Lote 03 – 
Pintura de guias e sarjetas”, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCs 15508/989/21, 15644/989/21, 15679/989/21, 15731/989/21, 15740/989/21 e 15745/989/21).

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA MULHER DE 

PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras titulares 
e suplentes do CMDM, convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para 
a realização da “2ª Reunião Ordinária de 
2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
. Aprovação das Atas
. Divisão dos trabalhos.
. Leitura do Regimento interno.
Dia: 02/08/2021 (Segunda-Feira)
Horário: 18:00 hs (Dezoito horas)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local: Virtual – Plataforma Google Meet a 
ser transmitida pela página do Facebook do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
de Pindamonhangaba
Link:https://meet.google.com/uok-nkji-
edi?hs=122&authuser=4

Sthela Simões Freire
Presidente do CMDM – 

Gestão 2021-2023.

Observação:
As conselheiras que não puderem 
comparecer, respeitando o Regime Interno, 
deverão justifi car a ausência através do 
e-mail: c.conselhos@pindamonhangaba.
sp.gov.br

     MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
      SECRETARIA MUNICIPAL DE       

ADMINISTRAÇÃO     
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 372, 
DE 22 DE JULHO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal 
de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 
de julho de 2020, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar 
os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 005/2018,  para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 19 
de julho de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 19 de julho de 2021.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 22 de julho de 2021.

SMA/egga/memo 29.090/2021

     MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                

         MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
        SECRETARIA MUNICIPAL DE         

ADMINISTRAÇÃO     
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 371, 
DE 22 DE JULHO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal 
de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 
de julho de 2020, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar 
os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 010/2017,  para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 19 
de julho de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 19 de julho de 2021.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 22 de julho de 2021.

SMA/egga/memo 29.088/2021

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
     SECRETARIA MUNICIPAL DE  

ADMINISTRAÇÃO         
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 375, DE 
22 DE JULHO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal 
de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de 
julho de 2020, e  nos termos da Lei Municipal nº 
5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregorio 
das Chagas (Presidente),   Josiane Canuto Silva 
Marins e Ana Paula Simões Garcia Munhoz 
(Membros), para comporem a comissão de  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
em face do servidor Marco Aurelio Gonçalves 
Ribeiro,  matrícula 733400, emprego assistente 
de serviços gerais, lotado no Departamento 
de Atenção Básica à Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, a fi m de apurar excesso 
de faltas ao trabalho, caracterizando 
inassiduidade habitual, conforme relatado no 
Processo nº 317/2021, com fulcro nos artigos 
24, II; e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração, em  22 de julho de 2021.

SMA/egga/Proc. 317/2021.

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                

ERRATA: PARA CORREÇÃO DA 
PUBLICAÇÃO ANTERIOR, CONSTANTE 

DA EDIÇÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 DO 
JORNAL TRIBUNA DO NORTE.

RESOLUÇÃO Nº 118, DE 08 DE JULHO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE AS COMISSÕES 
TEMÁTICAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PINDAMONHANGABA E NOMEIA SEUS 

INTEGRANTES.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba – 
CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas 
nas Leis Municipais nº 2.626/1991;
Considerando as Resoluções do 
Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 
que dispõem sobre os Parâmetros 
para Criação e Funcionamento dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Considerando a Resolução nº 22/2013 
e deliberações da 11ª reunião ordinária, 
ocorrida em 08 de julho de 2021,
Resolve:
Art. 1º - Ficam assim dispostas, no âmbito do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – CMDCA de Pindamonhangaba, 
as seguintes Comissões Temáticas
Permanentes e seus respectivos integrantes:

Comissão I – Comissão de Análise de 
Registro de Entidades, e Avaliação de 
Programas e Projetos:
Sociedade Civil Poder Público

Guilherme Donegatti de Carvalho

Bethi dos Santos Moreira

Mayara Costa Faria
Comissão II – Participação e 
Acompanhamento do Orçamento e Análise 
Jurídica e Acompanhamento Legislativo:

Sociedade Civil Poder Público
William Anaia Bonafé
Ana Maria Rita Gomes
Adriano Augusto Zanotti

Comissão III – Comissão Especial do 
Processo Escolha do Conselho Tutelar:
Sociedade Civil Poder Público
Marcia Tatiane Castilho
Adriano Augusto Zanotti

Comissão IV – Comissão de Ética do 
Conselho Tutelar:

Sociedade Civil Poder Público
Adriano Augusto Zanotti
Guilherme Donegatti de Carvalho

Comissão V: Organização de Eventos 
e Comunicação Social e Comissão de 
Captação de Recursos FUMCAD
Sociedade Civil Poder Público

Ellen do Nascimento Silva Tatiane Regina 
J F dos Santos

Admauro de Souza Nunes
William Anaia Bonafé

Comissão VI – Políticas Públicas:
Sociedade Civil Poder Público

Carmem Oliveira Peresque Tatiane Regina 
J F dos Santos

Ana Maria Rita Gomes
Carlos Roberto Murta Junior

Comissão VII – Comissão de 
Acompanhamento de Resultado de 
Projetos:
Sociedade Civil Poder Público
Guilherme Donegatti de Carvalho
Bethi dos Santos Moreira

Comissão VIII – Comissão de 
Monitoramento de parcerias:

Sociedade Civil Poder Público

Carmem Oliveira Peresque Karina 
Pereira Citro

Guilherme Donegatti de Carvalho

Comissão IX – Comissão de Análise 
Seleção de Propostas:
Sociedade Civil Poder Público
Marcia Tatiane Castilho
Ellen do Nascimento Silva
Bethi dos Santos Moreira

Comissão X – Comissão de Análise Seleção 
de Propostas Recursos FUMCAD
Sociedade Civil Poder Público

Ana Paula Pedersoli
Karina Pereira Citro
Tatiane Regina J F dos Santos
Gleisiele Conceição de Souza
Alessandra de S C dos Santos

Comissão XI – Comitê de gestão colegiada 
da rede de cuidado e proteção social 
de crianças vítimas ou testemunhas de 
violência: 
Sociedade Civil Poder Público
Marta do Nascimento Bicho Freitas
Tatiane Regina J F dos Santos

Comissão XII – Comitê de Prevenção ao 
Suicídio do município 
Sociedade Civil Poder Público
Mayara Costa Faria

Comissão XIII – Comissão do Programa 
Viva Leite
Sociedade Civil Poder Público
Marcia Tatiane Castilho
Carmem Oliveira Peresque

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2021. 

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 ADIT. 02/2020 (MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36245/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba - SOS 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta Complexidade  

Serviço de acolhimento institucional para pessoa em situação de rua, 
na modalidade albergue, até 15 atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso, devido aumento dos 
valores dos itens de gêneros alimentícios. 

 Data do apostilamento: 27/07/2021 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 30/2021 (FMI) 
 Processo Administrativo: Nº 5.083/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

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

Municipal do Idoso – FMI, visando a execução do Projeto ”Centro de 
Reabilitação Dr. Bettoni – 2021/2022”, especificamente para despesas 
de Custeio, compreendido no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº 5.083/2021”. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso 
 Data do apostilamento: 29/07/2021 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 ADIT. 01/2021 (MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 288/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Lar Irmã Terezinha 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Serviço de Acolhimento para Deficientes, na modalidade Residência 
Inclusiva, 02 vagas/mês. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso 
 Data do apostilamento: 29/07/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- APOSTILAMENTO -

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 6.024, DE 28 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar,

Dr.  Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do art. 5º da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica ABERTO, nos termos do art, 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na Câmara Municipal, Ação Legislativa. A classifi cação 
orçamentária será:
02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1003 Equipamentos em Geral
01.031.0002.01  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (2)           R$    300.000,00

Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação parcial 
da seguinte dotação do legislativo:
02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1002        Ampliação e Manutenção da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.51 – Obras e Instalações (1)                                         R$    300.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2021.

Dr. Isael Domingues                 Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal                 Secretário de Finanças e Orçamento

 Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de julho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 5.580, DE 05 DE JULHO DE 2021.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 
5.452, de 12 de setembro de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o inc. I do art. 2º da Portaria Geral nº 4.923, de 19 de setembro de 2019, que passa 
a vigorar com a seguinte composição:

“Art. 2º Nomear as senhoras a seguir indicadas para comporem a Comissão de Seleção de 
propostas:
Carolina Darly Neiva de Souza
. . .”
Art. 2º Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de abril de 2021.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021.

Dr. Isael Domingues                         
Prefeito Municipal                     

Ana Paula de Almeida Miranda 
Secretária Municipal Assistência Social              

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
em 05 de julho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 geral
Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 30 de julho de 20216

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Suplementação 

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.03.10 | 04.122.0004.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1251  3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000,00 

 

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00 
288   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 670.000,00 

 

01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 01 | 212.0000 | 3.3.90.39.00 
310   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 80.000,00 

 

01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.39.00 
314   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.650.000,00 

 

01.09.40 | 12.365.0011.2041 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.39.00 
1025  3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.585,00 

 

01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1256  3.3.90.30.00 Material de Consumo 130.000,00 

 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00 
372   3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00 

 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00 
412   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 8.000,00 

 

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL 
01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 01 | 304.0000 | 3.3.90.32.00 
806   3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 29.900,00 

 

01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00 
441   3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 

 

01.13.30 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
01.13.30 | 04.121.0017.2093 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
531   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 200.000,00 

 
  2.878.485,00 

Tabela II - Anulação 

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
01.03.30 | 04.131.0004.2012 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 

Total Geral ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

 

80 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -3.000,00 
 

01.09.30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 
01.09.30 | 12.361.0011.2044 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00 
270   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -7.585,00 

 

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00 
302   3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -500.000,00 

 

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.11.00 
1011  3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -1.600.000,00 

 

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00 
1012  3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -430.000,00 

 

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 -20.000,00 

 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00 
384   3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -9.900,00 

 

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00 
390   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -20.000,00 

 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 
01.10.40 | 10.305.0014.2064 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.30.00 
421   3.3.90.30.00 Material de Consumo -8.000,00 

 

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL 
01.10.60 | 10.301.0014.2060 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.39.00 
799   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -60.000,00 

 

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 
01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
449   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -20.000,00 

 

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.13.10 | 04.122.0017.2091 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
502   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -100.000,00 

 

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS 
01.13.20 | 15.451.0017.1005 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

 

516   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -100.000,00 
 

  -2.878.485,00 Total Geral 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5992, de 9 de junho 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 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro 
e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de 
R$ 2.878.485,00 (dois milhões oitocentos 
e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta 
e cinco reais), para atender as dotações 
orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior 
será coberto com os recursos provenientes de 

anulação das dotações constantes da Tabela 
II, em conformidade com o inciso III, do § 1º 
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 9 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal                            

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela 
Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 9 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

A Biblioteca Pública Municipal 
Ver. Rômulo Campos D’Arace foi 
uma das contempladas no edital 
para doação de coleção básica de 
livros SisBE, programa de apoio a 
atualização e renovação de acervo 
do sistema estadual de bibliotecas 
públicas de São Paulo 2021. Ao 
todo, concorreram 88 instituições.

Para concorrer ao edital as bi-
bliotecas públicas municipais de-
veriam manter os dados de 2019 
e 2020 atualizados na plataforma 
Bibliotecas Paulistas, o que acon-

teceu em junho. Outro critério 
para a seleção foi a participa-
ção da equipe da biblioteca em 
ações de formação realizadas 
pelo SisEB e pela “SP Leituras”, 
de janeiro a maio de 2021. As 
inscrições aconteceram de 1º a 
20 de junho de 2021.

A coleção recebida será de um 
kit de 100 livros de temáticas va-
riadas (artes, ciências naturais e 
matemáticas, ciências sociais, ge-
neralidades, geografi a, história, 
biografi as, literatura). Os títulos 

foram selecionados por especia-
listas em literatura e considera-
ram os vencedores e fi nalistas de 
grandes prêmios literários, clás-
sicos e contemporâneos da litera-
tura, com foco na produção lite-
rária brasileira contemporânea. 

“A atualização do acervo da 
biblioteca é fundamental, princi-
palmente no tocante às questões 
caras que estão em discussão 
na contemporaneidade”, disse 
o gestor das bibliotecas, Mauro 
Celso Barbosa.

Biblioteca de Pinda 
é contemplada no 

Edital do SisEB

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00 
1351  3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Total Geral 1,00 
Tabela II - Anulação 

01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
 01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00 
717   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
 
 
 
                                             -1,00

Total Geral -1,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5998, de 24 de junho de 2021.
Dispõe sobre a alteração de aplicação da 
despesa.
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 aplicação da despesa com o 
objetivo de viabilizar a execução das ações do 
Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, 
a aplicação da despesa constante na Lei 
nº 6391, de 18 de dezembro de 2020, com 

a redução das despesas discriminadas na 
Tabela II, no valor de R$ 1,00 (um real).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de junho 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 24 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5996, de 14 de junho 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$ 1.212.000,00 
(um milhão duzentos e doze mil 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, 14 de junho de 2021.
Dr. Isael Domingues  
Prefeito Municipal     

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela 
Secretaria de Finanças e Orçamento

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Crédito 

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 800.000,00 

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 230.000,00 

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 4.000,00 

01.07.50 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA  

01.07.50 | 04.122.0007.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 

959 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  

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 118.000,00 

01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA  

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00 
608   3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 

  1.212.000,00 
Tabela II - Anulação 

01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 100.0001 | 3.1.90.91.00 
34 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais -800.000,00 

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 

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 -4.000,00 

01.07.50 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA  

01.07.50 | 04.122.0007.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 

960 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1.000,00 

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  

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 

Total Geral 

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

1051 3.3.90.32.00 
 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
 

-118.000,00 

01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA  

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00 
603   3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -15.000,00 

  -1.212.000,00 Total Geral 

Divulgação
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coti diano
Ketiley entra nas pistas de Tóquio na noite 
desta sexta-feira

O treinador de atletismo da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, Luiz Gustavo Consolino, 
foi convocado para a comissão 
técnica da seleção brasileira 
de atletismo, para a disputa do 
mundial de atletismo sub-20, 
que ocorre entre os dias 17 e 22 
de agosto de 2021, em Nairóbi, 
Quênia.

O treinador se apresenta à 
seleção brasileira de atletismo 
no dia 9 de agosto, em Bragança 
Paulista, juntos com os atletas. 
Lá será realizado um camping 
de treinamento, o embarque 
para o campeonato correrá no 
dia 13 de agosto. 

Vale destacar também que 

ele é o treinador da Ketiley Ba-
tista, atleta de Pindamonhan-
gaba, que está disputando as 
olimpíadas de Tóquio pela sele-
ção brasileira de atletismo. Essa 
convocação é feita ao treinador 
com maior número de atletas 
e treinador com atleta melhor 
classificado no ranking.

“Será um grande prazer re-
presentar o Brasil numa com-
petição Mundial. Espero que os 
nossos atletas de Pindamonhan-
gaba e todos os demais possam 
fazer uma grande competição 
e representar o país da melhor 
maneira possível”, disse treina-
dor de atletismo Luiz Gustavo 
Consolino.

A atleta de Pindamonhanga-
ba Ketiley Batista participará 
das Olimpíadas de Tóquio nes-
ta sexta-feira, dia 30 de julho, 
às 22h45, quando disputará a 
prova eliminatória feminina 
100 metros com barreira com 
objetivo de garantir a vaga para 
a semifinal. Com 55 inscritos, 
a equipe de atletismo do Brasil 
estreia nesta quinta-feira (29/7), 
a partir das 21h de Brasília, nos 
Jogos Olímpicos. 

As competições do primeiro 
dia estão previstas para o Es-
tádio Olímpico do Japão, sem a 
presença de público. O atletis-
mo é um dos principais espor-
tes da programação olímpica 
e reunirá cerca de 1.900 atle-
tas de 190 países até o dia 8 de 
agosto. Tóquio será sede das 
provas de pista e campo, e Sa-
pporo, que fica a cerca de 800 
km da capital japonesa, recebe-
rá as maratonas e as provas de 
marcha atlética.

Ketiley passou pelo período 
de aclimatação na cidade de Sai-
tama, a cerca de 30 km de Tóquio, 
ação fundamental para adapta-
ção à mudança de fuso horário e 
ao calor, realizando treinamento 
e o acompanhamento de saúde 
(médicos, fisioterapeutas e mas-
soterapeutas), proporcionados 
pelo programa do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) em parceria 
com a Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

A previsão do clima para 
esta sexta-feira, no horário do 
Japão, é de calor de 32 graus, 
com sensação de 35, e pancadas 
de chuva à tarde, condições tí-
picas do verão asiático.

A atleta é hoje o nome de 
maior projeção do esporte de 
Pindamonhangaba, onde ini-
ciou sua carreira treinando nas 
pistas do Centro Esportivo João 
do Pulo, recebendo atenção do 
Fundo de Apoio ao Esporte da 
Secretaria de Esportes e Lazer 
(Semelp) da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Descoberta em um projeto 
de iniciação esportiva pelo pro-
fessor Luiz Gustavo Consolino, 
que segue até hoje sendo seu 
treinador, Ketiley conquistou a 
vaga após se tornar tricampeã 
brasileira e campeã sul-ame-
ricana de Atletismo durante o 
período de classificação deter-
minado pela World Athletics 
(Federação Internacional de 
Atletismo).

Em maio desde ano, a atleta 
consagrou-se campeã nos 100 
metros com barreiras de atle-
tismo adulto no Estádio Modelo 
Alberto Spencer, na cidade de 
Guayaquil, no Equador. Com o 
tempo de 12”96, a atleta conquis-
tou a medalha de ouro no Campe-
onato Sul-Americano, e garantiu 
índice para o Mundial de Atletis-
mo de Eugene/EUA em 2022.

Campeã do Troféu Brasil, a 

atleta de 21 anos segue se desta-
cando e agora atinge o auge de 
sua carreira, marcada por uma 
história de superação.

“Estamos com uma expec-
tativa muito boa dela fazer 
uma boa marca. Evidente que 
é processo muito competitivo 
pois ela está disputando com os 
40 melhores atletas de todo o 
mundo, sendo ela a sexta atle-
ta mais jovem. Ketiley realizou 
bons treinos em Saitama e vem 
evoluindo. Hoje ela finaliza o 

processo preparatório dentro 
da Vila Olimpica em Tóquio e 
vamos torcer para que ela con-
siga a vaga para a semifinal”, 
afirmou o técnico Luiz Gustavo 
Consolino.

Para o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, ver a parti-
cipação da atleta na Olimpía-
das é motivo de muita satis-
fação. “Para nós da secretaira 
de Esportes é uma alegria e 
uma honra ver a Keteley no 
maior evento esportivo do 

planeta. Fica nossa torcida e 
apoio para que ela possa fa-
zer o seu melhor”, afirmou 
Everton.

“Estaremos na torcida, vi-
brando pelo seu sucesso e que 
ela possa coroar sua carreira 
brilhantemente construída 
com muito sacrifício e dedi-
cação. Convidamos a todos 
para acompanhar e torcer 
nesta noite de sexta-feira”, 
afirmou o prefeito Isael Do-
mingues.

Luiz Gustavo Consolino, 
treinador de atletismo de Pinda, 
é convocado pelo Brasil para o 
“Mundial de Atletismo Sub-20”

Cafés da Manhã são opções turísticas 
na zona rural aos fins de semana

A nova moda do momen-
to em Pindamonhangaba 
são os cafés da manhã como 
atrativo turístico dos fins 
de semana, na zona rural. 
Diversos estabelecimentos 
estão se rendendo a essa 
tendência, que tem atraído 
cada vez mais pessoas e se 
mostram uma excelente op-
ção de custo-benefício.

O Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura reali-
zou um levantamento dos 
locais que contam com essa 
opção para os finais de se-
mana e, atualmente, nove 
espaços oferecem este ser-
viço na zona rural.  

Para o diretor de Turis-
mo, Fábio Vieira, essa é uma 
tendência que veio para fi-
car, principalmente com a 
proximidade das estações 
mais quentes. “Verificamos 
que mesmo nesta época de 
inverno, cada vez mais esta-
belecimentos estão abrindo 
suas portas para receber tu-
ristas para os cafés da ma-
nhã. Acreditamos que essa 
tendência tenha surgido 
como uma forma criativa 
de retorno gradual às ati-
vidades, devido ao período 
mais crítico da pandemia, 
por isso enfatizamos a im-
portância de todos estarem 
de acordo com o ‘Plano São 
Paulo’ e seguirem as regras 
sanitárias como exigir uso 
de máscara, utilizar espaços 
ventilados e sem aglomera-
ção”, pontuou o diretor. 

A Secretaria de Cultura e 
Turismo vê com bons olhos 
iniciativas como esta, que 
atraem munícipes e visitan-
tes a conhecerem não so-
mente os estabelecimentos, 
mas as regiões onde eles 
estão instalados. “O inves-
timento do empreendedor 

é primordial para o desenvol-
vimento do setor turístico em 
nossa cidade, por isso todas 
as iniciativas são bem-vindas 
e, no que depender da Secre-
taria de Turismo, apoiaremos 
no que for possível, principal-
mente para que mais pessoas 
possam conhecer e ter acesso 
a esses serviços”, avaliou o se-
cretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores. 

‘Cafés Coloniais’ em Pin-
damonhangaba:

- A2 – Espaço na Monta-
nha - Estrada Municipal Wil-
son Monteiro nº10.000 – Cruz 
Pequena - (12) 99783-1940 
- https://goo.gl/maps/ynjXzr-
4CiS9DvNXe8

- Café no Bule: Rod. Dr. 
Caio Gomes Figueiredo - (12) 
99717-3768 - https://goo.gl/
maps/Fb6cLyc8qWbfbShj6

- Café Caipira da Marilsa - 
Estr. Mun. Cap. Avelino Alves 
Pereira - (12) 99741-5895

- Hotel Fazenda Pé da Serra - 
Rod. Dr. Caio Gomes Figueiredo, 

km 157 - (12) 3642-2014 - https://
goo.gl/maps/ouJVireRiNj2cctT9

- Rancho Alfa - Rod. Dr. 
Caio Gomes Figueiredo - (12) 
99773-2060 - https://goo.gl/
maps/uwcJv7znPp9nrQPm9

- Restaurante Alecrim - Ro-
dovia Dr. Caio Gomes Figuei-
redo, Km 3,5 Estrada Dr. José 
Carlos Natrielli de Almeida, 964 
- (12) 99778-3362  - https://goo.
gl/maps/WFRFohjgmXqpb2xa7

- Restaurante Colmeia - 
Estrada Municipal Jesus An-
tônio de Miranda, km 6, s/n 
– Colmeia - (12) 3642-2120 - 
https://g.page/restaurantecol-
meiapinda?share

- Restaurante Jeitão Caipi-
ra - Rod. Dr. Caio Gomes Fi-
gueiredo, 9046-9080 - Ribeirão 
Grande - (12) 3643-7040 - ht-
tps://goo.gl/maps/WrAAAxSc-
NL8QYuo87

- Restaurante do Paizão - 
Estr. Mun. do Pinhão, 1400 
- Pinhão do Una, (12) 99732-
6479 - https://goo.gl/maps/
mQAJtdMY6KAT8RdD9.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A atleta disputará a prova feminina 100 metros com barreira buscando a semifi nal
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Fotos: Arquivo pessoal

Felicidades
Quem completou mais 

um ano de vida nessa quinta 
(29) foi a enfermeira Danielle 
Souza Oliveira. Seu esposo 
Morais Netto; seu fi lho Joa-
quim; familiares e amigos, em 
especial os amigos do bairro 
Ouro Verde a parabenizam 
pela data: desejando muita 
saúde e alegria; e que você 
continue sendo essa ‘pessoa 
dedicada às causas sociais e 
ao bem comum’! 

Muitas bênçãos 
Na vida de Adilson Costa (secretaria 

Municipal de Esportes) que aniversariou 
nessa quinta-feira, dia 29. Sua esposa 
Lurdes, seu fi lho Gustavo e todos os 
amigos e familiares desejam saúde e 
bênçãos. 

Tudo de lindo 

Para a linda Amanda Domingues que cele-
bra mais uma primavera nesta sexta-feira, dia 
30. Familiares e amigos desejam muita luz, 
saúde e realizações. Miss Sorriso 

Muita alegria na vida da ‘Miss 
Sorriso’ Ivaneide Oliveira (secretaria 
Municipal de Educação) que celebrou 

mais um ano de vida no último dia 
26. Toda a sua família e seus amigos 
desejam muita luz, alegria e paz em 

seu novo ciclo.  

Princesa
No dia 26 de julho a princesa Ma-

ria Alice Lemes dos Santos Conceição 
celebrou mais um ano de vida. Ela re-
cebe o carinho e os parabéns de toda 
a sua família e dos seus amigos.  

“Dupla Caipira”
Em mais uma edição, o Colégio Mestre 

de Pindamonhangaba divulga os nomes 
dos alunos que formam a ‘Dupla Caipi-
ra’ de 2021: Théo da Costa Barros e Alice 
Livramento Campos. Parabéns à dupla e ao 
colégio por manter esta linda tradição!  

1º aniversário
Toda a felicidade do mundo para o 

Antônio Miguel Silva Azevedo, que com-
pletou seu 1º aninho no dia 27 de julho. 
Na foto, ele está com sua irmãzinha Ma-
nuelly Victoria Silva Azevedo. Recebe o 
carinho dos pais, Rogério Socó e Cris, dos 
familiares e amigos. Deus o abençoe!

Parabéns
Neste sábado (31) a jovem Thais 

Gabrielle Leite comemora mais um 
ano de vida. Seus pais, familiares e 
amigos a parabenizam, desejando 
muitas alegrias, saúde e conquistas. 

Novo Turismo
Secretário adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo Flores; diretor de 

Turismo, Fábio Vieira; e o sr. Saint Claire, proprietário do Parque do Pico 
do Itapeva, durante gravações do “Festival Blues Pico Itapeva de Pinda-
monhangaba”. 

Alegria, alegria
Tudo de bom na vida do pequeno Ian Ribeiro Cavalcante 

de Souza Conceição, aniversariante do último dia 27. Seu pai 
Edimilson, familiares e amigos desejam muita luz e alegria. 

Tudo de bom
Para Felipe Oliveira Con-

ceição que comemorou mais 
um aniversário na última 
terça-feira, dia 27. Toda a 
sua família e os seus amigos 
desejam um novo ano cheio 
de paz e de alegria. 

Muita luz
Quem completou mais um ano de vida 

dia no último dia 28 foi a bióloga Simone 
Faria. Ela recebe as felicitações dos ami-
gos do Laboratório Municipal e dos seus 
familiares. 

Muita disposição
A galera do Crossfi t parabeniza o Tayoba pelo seu aniversário nessa quinta-feira 

(29). Felicidades!
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