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Pindamonhangaba cria Centro de Tratamento 
Covid-19 para recuperação dos pacientes

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
criou o Centro de Tratamento 
Covid-19, que passará a funcio-
nar no Hospital Campanha do 
Cidade Nova, a partir das 7 ho-
ras do dia 9 de setembro (quin-
ta-feira).

O local também contará com 
Pronto Atendimento para pa-
cientes com síndrome gripal (gri-
pário), internação Covid-19 (20 
leitos de enfermaria e cinco de 
suporte ventilatório pulmonar 
SVP), e reabilitação pós-covid.

PÁG. 5

O Centro de Tratamento Covid deve proporcionar uma reabilitação mais completa dos pacientes após a alta do tratamento

Equipe da Defesa Civil 
combate incêndio 
em mata dentro do 
Insti tuto Agronômico

PÁG. 10

Hasteamento das 
Bandeiras marca 
7 de Setembro

Pindamonhangaba comemorou o Dia da 
Independência do Brasil com a solenidade 
ofi cial de hasteamento das bandeiras, no obe-
lisco da Praça Monsenhor Marcondes. Devido 
à pandemia da Covid-19, a Prefeitura optou 
por manter suspensos os desfi les cívicos-mili-
tares. 

O evento contou com a presença de 
autoridades como secretários, secretários 
adjuntos, vereadores e militares, imprensa e 
população. 

Hastearam os pavilhões o vice-prefeito de 
Pindamonhangaba, Ricardo Piorino (Pindamo-
nhangaba), a comandante da PM de Pinda-
monhangaba capitão PM Lucimeire Jeronymo 
(Estado de São Paulo) e o comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia e Combate Borba 
Gato, tenente coronel Henrique Vidal López 
Pedrosa (Bandeira Nacional). 

Procon Pinda recebe 
nova viatura do 
Governo do Estado

O Procon de Pindamonhan-
gaba recebeu nesta quarta-fei-
ra (8), em evento realizado no 
Memorial da América Latina, 
na capital paulista, uma viatura 
0km da marca Renault Kwid que 
dará melhores condições para 
desenvolver suas atividades.

A entrega ofi cial benefi ciou 
diversos municípios convenia-
dos com o Procon SP e um dos 
critérios exigidos para o recebi-
mento do veículo foi a presença 
de agente fi scal no corpo de atu-
ação do  Procon.

PÁG. 3

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues e a diretora do Procon, Gislene Cardoso

Divulgação

FUTSAL FEMININO

PÁG. 9

Pinda vence o ti me do Corinthians 
pela primeira vez na história e se 
reabilita no Campeonato Paulista



A forma como trabalha-
mos hoje em dia mudou mui-
to, principalmente com o tra-
balho em Home Office.

E na realidade que vive-
mos atualmente, a carreira é 
a prioridade para a vida de 
todos, muito mais que antes, 
afinal o notebook e smartpho-
nes podem ser levados para 
qualquer lugar e realizar as 
tarefas de trabalho.

Com isso muitas pesso-
as varam mais de 10 horas 
trabalhando, verdadeiros 
“workaholic” (viciados em 
trabalho).

Segundo o sociólogo Dome-
nico De Masi, dizia que o tem-
po gasto com funções profis-
sionais compõe um sétimo da 

vida de uma pessoa, enquan-
to momentos de tempo livre 
são três vezes maiores. Isso 
quer dizer que o ser humano 
passa mais tempo não fazen-
do nada do que executando 
funções profissionais.

Então porque não aprovei-
tar todo esse tempo sem fazer 
nada e praticar o “”Ócio Cria-
tivo”.

O Ócio criativo não é só sen-
tar de frente para o mar e ficar 
na internet enviando fotos e 
storys aos amigos do que está 
comendo ou bebendo, olha es-
tou aqui, praia legal, #praia...

Ócio criativo é ler um bom 
livro atentamente, escutar 
uma música focado na letra, 
estar presente em uma con-

versa, contemplar as estações 
do ano, conversar com seus 
familiares, dar atenção aos fi-
lhos. Dessa forma a mente se 
esvazia do trabalho e surgem 
ideias.

Uma repaginação da CPU 
cerebral, você compacta as 
ideias e recria espaço em seu 
cérebro.

Portanto use o ócio criativo 
ao seu favor.

O ócio criativo serve para 
proporcionar ou trazer de 
volta o bem-estar que sentí-
amos quando éramos crian-
ças onde a única preocupa-
ção era a diversão.

Então divirta-se.
Adelson Cavalcante

Jornalista Mtb 56.011/sp

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)
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Editorial

Por volta dos anos setenta, 
ali na Rua Deputado Claro Cé-
sar, havia um barzinho cujo 
nome era Baiuca. 

Era frequentado exclusiva-
mente por homens e raramente 
fechava. 

Atraía fregueses de todo 
tipo: gente que passava para to-
mar um cafezinho, outros que 
ao deixarem os turnos de traba-
lho nas fábricas da cidade iam 
até lá simplesmente para tomar 
uma cervejinha com os amigos. 

Parada também obrigató-
ria para pessoas que saíam de 
algum baile e que, antes de ir 
para casa dormir, portavam no 
famoso bar para comerem uma 

pizza maravilhosamente pre-
parada pelo palhaço Bioró, seu 
chefe de cozinha. 

Entre os frequentadores do 
local também estavam os noc-
tívagos de nossa cidade, hoje 
“órfãos”, sem rumo certo, nas 
noites pindamonhangabenses. 

Dentre suas várias atrações 
estavam as trovas de seu funda-
dor, Orlando Brito. 

Uma delas se tornou o lema 
da casa, dizia mais ou menos 
assim: “Bebei! Bebei sem receio! 
/ Homem que bebe e tem brio / 
não gosta de copo cheio / nem 
pode vê-lo vazio! ”.

Surpresa na Baiuca 
Os funcionários do setor de 

Ócio Criativo

Planejamento de Produção da 
empresa Alumínio Indústria S/A, 
(AISA), antiga fábrica localizada 
na estrada que leva para a fa-
zenda Coruputuba, em Pindamo-
nhangaba, estavam preocupa-
dos. 

Aguardavam a chegada de 
um novo chefe. 

Apreensivos, muitas pergun-
tas lhes rondavam a cabeça:

Como seria a vida na fábrica 
a partir de então? 

Quais seriam as mudanças 
na rotina do setor? 

Como se comportaria o novo 
chefe? 

E muitas outras perguntas 
mais. 

De repente, numa bela ma-
nhã, ele apareceu. 

De terno e gravata. Muito sé-
rio e compenetrado. 

O dia transcorreu tenso. 
Logo mais, à tardinha, após o 
expediente, como de costume 
os funcionários partiram para a 
cidade em direção à Baiuca. 

Naquele dia, mais do que em 
qualquer outro, precisavam de 
uma cervejinha para relaxar. 

Quando lá chegaram tive-
ram uma grande surpresa. 

Quem já estava lá? O novo 
chefe. De bermuda e copo na 
mão. 

A partir daí foi só alegria!
Texto originalmente 

publicado em:
HISTÓRIAS DE MUITOS 

AMIGOS
• Autor: Gerson Jorio
• Data de publicação: 

maio de 2015
• Número de páginas: 260

• ISBN: 978-989-51-3808-1
• Coleção: Passos Perdidos

 Estudiosos de Teoria 
Literária afirmam que a 
boa Literatura,na maioria 
da vezes, é um processo 
vivencial,somente exequível 
após muita experiência 
e  amadurecimento.É 
exatamente isso o que 
acontece com o mundo 
literário de Ana Lins 
dos Guimarães Peixoto 
Bredas,por nós conhecida 
como CORA CORALINA 
que nasceu na Cidade de 
Goiás em 1889 e faleceu 
em Goiânia em1985.Seu 
primeiro livro:”Poemas dos 
Becos de Goiás e Estórias 
Mais”  foi publicado  aos 

76 anos de idade, e, ela 
,com  certeza,passaria 
despercebida no cenário 
cultural brasileiro se os 
seus escritos não tivessem 
caido nas mãos generosas 
de um autor consagrado 
chamado Carlos Drummond 
de Andrade quea tirou 
do anonimato.Fico a 
meditar:qua fatos levam um 
um cientista,um pensador, 
um escritor se tornar 
conhecido e , que motivos 
conduzem  outros para o 
anonimato?Sem dúvida, 
perde a humanidade ao 
não ter a oportunidade 
de presenciar o fulgor de 

estrelas que se extinguiram.
Por sorte ,CORA CORALINA  
teve reconhecimento 
nacional ao receber o Prêmio 
Juca Pato de Intelectual do 
Ano ( em 1989)concedido 
pela União Brasileira 
de Escritores .A grande 
poetisa e contista goiana 
publicou, entre outras 
obras:”As Cocadas”(literatura 
infantil),” Meu Livro de 
Cordel”,”Estórias da Casa 
da Ponte” e “ Vintém de 
Cobre – meias confissões 
de Aninha”,obra escrita 
em forma de poesia 
narrativa,livro na qual 
ela recorrea seu passado 

e redescobre um tempo 
perdido.Apreciemos esta 
beleza de pérola literária 
neste pequeno trecho:”Que 
procura você,Aninha? Que 
força afez despedaçar as 
correntes de afeto trazê-la 
de volta às pedras lapidares 
do passado?Sozinha,sem 
medo,vinte e sete anos já 
passados...Meu vintém 
perdido,meu vintém de 
felicidade,capacidade maior 
de ser eu mesma,minha 
afirmação constante”.

 A literatura 
extraordinária de CORA 
CORALINA fascina e 
emociona pela simplicidade 
grandiosa e pela observação 
extremamente aguda de 
um ser humano sofrido e 
vivido.Em “ Vintém de cobre 
“ ,ela é dura coma rudeza da 
escola e do mundo cruel dos 
adultos que se fazem surdos 
à voz inocente e sábia das 
crianças.Bem – aventurada 
CORA CORALINA, que , 
como diz, São Mateus em 
seu Evangelho:” Os que se 

assemelham às crianças 
merecem o reino do céu”!.

 Alguém já pensou 
como essa mulher 
extraordinária, embriagada 
de poesia ,encara a figura 
do POETA?Reflitamos no 
que ela diz:”Poeta é ser 
ambicioso,insatisfeito 
,procurando no jogo das 
palavras,no imprevisto do 
texto, atingir  a perfeição 
inalcançável.O autêntico 
sabe que jamais chegará ao 
Prêmio Nobel.O medíocre 
se acha sempre perto dele 
“.Mulher forte,arraigada ao 
cotidiano, nos ensinou:”O 
saber se aprende com os 
mestres.A sabedoria só com 
o corriqueiro da vida;o que 
vale na vida não é  o ponto de 
partida e sima caminhada.
Caminhando e semeando,no 
fim, terás o que colher”.Mulher 
de fortes palavras que marcou 
o seu tempo a nos mostrar 
que quando priorizamos a 
mensagem e não a forma ,nos 
elevamos e caminhamos em 
direção ao divino.

LEMBRANDO CORA CORALINA

Depende de nós

A Tribuna tem publicado, já há algum tempo, 
informações sobre os serviços e obras de 

zeladoria em nossa cidade.

Esses serviços de manutenção são constantes, 
mas raramente destacados na gestão pública das 
cidades. 

Porém, a população dos municípios, 
principalmente os menores, tem grande dificuldade 
para acesso aos serviços de infraestrutura básica 
e de cuidados básicos de manutenção. A escassez 
de recursos financeiros e a falta de mão de 
obra qualificada para atender às demandas de 
empreendimentos do setor são alguns dos fatores 
determinantes desse cenário.

Em Pinda, esforços da administração pública 
e parcerias com a iniciatia privada têm ajudado 
e muito a manter nossa cidade num patamar 
invejável, se comparada a outros municípios de 
mesmas dimensões.

Mas para que esse esforço seja validade e para 
que os serviços de manutenção e zeladoria se 
concretizem num ambiente mais bonito e seguro, 
é necessário, antes de tudo, o interesse cidadão, o 
cultivo dos valores cívicos e democráticos. 

Limpeza pública, por exemplo, não é apenas um 
direito, mas um dever de todos e todas. A cidade é 
seu cidadão. É imperativo cultivar a cidade, não a 
devastar. Por isso, a educação para uma cidadania 
consciente, solidária, que respeita as pessoas, 
todas as outras pessoas, assim como o patrimônio 
coletivo, é indispensável. 

A cidade não é nossa inimiga, a cidade somos 
nós mesmos. Manutenção pública é mais que uma 
burocracia pública, é uma virtude cidadã. 
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cidade
Hasteamento das Bandeiras marca 7 de Setembro 

Procon Pinda recebe nova 
viatura do Governo do Estado

Pindamonhangaba comemo-
rou o Dia da Independência do 
Brasil com a solenidade oficial 
de hasteamento das bandeiras, 
no obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes. Devido à pan-
demia da Covid-19, a Prefeitura 
optou por manter suspensos os 
desfiles cívicos-militares. 

O evento foi realizado res-
peitando todas as regras de dis-
tanciamento, uso de máscaras e 
álcool gel, e contou com a pre-
sença de autoridades como se-
cretários, secretários adjuntos, 
vereadores e militares, impren-
sa e população. 

Hastearam os pavilhões 
o vice-prefeito de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Piorino 
(Pindamonhangaba), a co-
mandante da PM de Pinda-
monhangaba capitão PM Lu-
cimeire Jeronymo (Estado de 
São Paulo) e o comandante 
do 2º Batalhão de Engenha-
ria e Combate Borba Gato, 
tenente coronel Henrique 

Vidal López Pedrosa (Ban-
deira Nacional). 

Durante o hasteamento, os 
soldados Cristian Silva e Souza 
Silva depositaram uma coroa 
de flores em frente ao obe-
lisco, em homenagem aos 10 
pindamonhangabenses que 
integraram a Guarda de Honra 
de D. Pedro I e estiveram pre-
sentes na ocasião do Grito do 
Ipiranga. 

Os hinos Nacional e da Inde-
pendência foram apresentados 
pela Corporação Musical Euter-
pe. Na ocasião, foi anunciada a 
criação da comissão municipal 
do bicentenário da Indepen-
dência, que organizará os feste-
jos na cidade em comemoração 
aos 200 anos da Proclamação 
da Independência, a serem ce-
lebrados em 2022. 

Lembrando que as bandei-
ras permanecem a meio mastro 
devido ao luto oficial pela co-
vid-19, seguindo decreto esta-
dual, que continua vigente.

O Procon de Pindamonhan-
gaba recebeu nesta quarta-fei-
ra (8), em evento realizado no 
Memorial da América Latina, 
na capital paulista, uma viatu-
ra 0km da marca Renault Kwid 
que dará melhores condições 
para desenvolver suas ativida-
des.

A entrega oficial beneficiou 
diversos municípios convenia-
dos com o Procon SP e um dos 
critérios exigidos para o recebi-
mento do veículo foi a presença 
de agente fiscal no corpo de atu-
ação do Procon.

O prefeito Isael Domingues 
participou do evento, acompa-
nhado do Secretário de Assunto 
Jurídico, Anderson Silva Alves e 
da Diretora do Procon, Gislene 
Cardoso.

Segundo a diretora da en-
tidade em Pindamonhangaba, 
Gislene Cardoso, o município 
está se atualizando com ações 
de qualificação de sua equipe e 
a capacitação possibilitou a in-
clusão no programa do Gover-
no do Estado. “Hoje Pindamo-
nhangaba está com uma equipe 
qualificada e motorizada para 
desenvolver o trabalho de fis-
calização que não acontece há 
muitos anos na cidade”, afir-
mou Gislene. 

O evento contou com a pre-
sença de várias autoridades, 

entre elas o vice-governador 
Rodrigo Garcia; o Presidente do 
Procon São Paulo, Fernando Ca-
pez; o Deputado Federal, Celso 
Russomano, responsável pela 
emenda parlamentar para aqui-
sição dos veículos, deputados 
Jorge Wilson e André do Prado, 
entre outros parlamentares, 
além da presença de prefeitos, 
diretores e coordenadores dos 
Procons das cidades contempla-
das.

O prefeito Isael agradeceu 
ao apoio do Deputado Estadu-
al André do Prado, que sempre 
participa das interlocuções com 
o Estado e reconheceu a impor-
tância do evento. “Estamos tra-
balhando para dar condições ao 
Procon de Pindamonhangaba 
atuar com mais qualificação 

para melhor atender os consu-
midores da nossa cidade, dando 
a prerrogativa para fiscalizar e 
atuar, buscando sempre o res-
peito e compromisso na relação 
consumidor e fornecedor”, afir-
mou o prefeito Isael.

Segundo a diretora Gislene 
Cardoso, o município carece 
de uma fiscalização munici-
pal mais efetiva que não vinha 
acontecendo nos últimos anos. 
“O objetivo não é sair multan-
do o fornecedor, e sim realizar 
uma orientação através de um 
processo de conscientização 
com palestras com os fornece-
dores para melhor entendimen-
to do Código de Defesa do Con-
sumidor”, afirmou a diretora 
Gislene Cardoso.

O Circuito Sesc das Artes 2021 
acontece entre os dias 8 a 19 de 
setembro com programação total-
mente online e gratuita. São mais 
de 250 ações artísticas envolven-
do música, cinema, teatro, dan-
ça, circo, artes visuais, literatura 
e diversas linguagens. A abertura 
do evento foi com show de Maria 
Gadú e o encerramento será com 
concerto da Orquestra Sinfônica 
de Ribeirão Preto diretamente do 
palco do Theatro Pedro II.

A programação completa do 
circuito e os links para acesso de 
cada apresentação está disponível 
no link https://circuito.sescsp.org.
br/. As sessões são gravadas e te-
rão exibição diária no Youtube do 
Sesc.

Com o intuito de fomentar a di-
versidade cultural, a programação 
desta edição está dividida em nove 
eixos temáticos. No eixo “Teatro 
Dança Circo’’, acontecem as apre-
sentações de teatro, dança e circo 
em suas diversas expressões. O 
eixo “Som na Caixa” fica com so-

noridades musicais e experimen-
tações, enquanto o “Luz Câmera, 
Ação” compartilha obras audiovi-
suais. Já o “Imagens e Fazeres’’ traz 
criações visuais e artesanais que 
expressam sentidos e narrativas, 
o “Dedo de Prosa” apresenta con-
tos, causos e histórias transmitidas 
boca a boca e por texto escrito e 
o “Coisa de Criança” foca em uma 
série de conteúdos para o universo 
infantil. Conhecimentos e modos 
de fazer que impulsionam a vida 
em sociedade integram o eixo “É 
Coletivo’’, mas os fatos, modos de 
fazer e curiosidades regionais es-
tão reunidos no “Histórias da Nos-
sa Terra”. O último eixo, o “Cultura 
em Pauta’’, traz conversas sobre fa-
zer, ensinar e vivenciar cultura. 

Realizado desde 2008, o Cir-
cuito acontece em parceria com 
prefeituras municipais e sindicatos 
do comércio e tem como objetivo 
estimular a circulação de trabalhos 
em cidades onde as cidades onde 
as unidades do Sesc não estão pre-
sentes.

Cultura da Prefeitura apresenta 
quatro oficinas gratuitas

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, em parceria com a 
Organização Social Poiesis, apresenta quatro 
cursos gratuitos voltados para a área cultural. As 
oficinas serão virtuais por meio da plataforma 
Zoom e seguem o calendário mensal de oficinas 
culturais prevista para o mês de setembro. De 

acordo com a diretora de Cultura, Rebeca Gua-
ragna, as oficinas abrangem diversas linguagens 
culturais. “O objetivo das atividades é aproximar 
pessoas de diferentes classes sociais, faixas etá-
rias e repertórios, promovendo um importante 
espaço simbólico de trocas de conhecimentos e 
experiências artísticas”, aponta Rebeca.

OFICINA: FOTOGRAFIA TERAPÊUTICA - NARRATIVAS 
SUBJETIVAS
Coordenação: Manuela Pucci e Paulo Pucci 
Turma A - 5, 7, 14 e 19 de outubro - 10h às 12h
Turma B - 18, 20, 25 e 27 de outubro - 14h às 16h
20 vagas por turma 
Inscrições: 8 a 23 de setembro
Público-alvo: interessados a partir de 16 anos
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/
JAmGYFLawYz99gpm6

OFICINA: FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 
CULTURA
Coordenação: Grace Carreira e Camila Marujo
Datas e horários:
Turma A - 5, 7 e 14 de outubro - 14h às 16h
Turma B - 18, 20 e 25 de outubro - 18h às 20h
30 vagas por turma 
Inscrições: 8 a 23 de setembro
Público-alvo: Conselheiros Municipais de Cultura - 
representantes da sociedade civil e
servidores municipais
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/

v23JYiqa7JN2m7579

OFICINA: DRAMATURGIA EM MOVIMENTO
Coordenação: Daniela Schitini
Datas e horários:
Turma A - 5, 7, 14 e 19 de outubro, das 18h às 20h
Turma B - 13, 15, 20 e 22 de outubro, das 14h às 16h
25 Vagas
Inscrições: 8 a 23 de setembro
Público-Alvo: Jovens e adultos, estudantes, professores e 
interessados em teatro e arte, dramaturgas, dramaturgos, atrizes 
e atores profissionais e amadores, a partir de 16 anos.
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/
SvTrGXDsDqaQSSQv9

CURSO: INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ÓPERA 
Coordenação: Sergio Casoy
Datas e horários: 8, 15 e 22 de outubro, às 17h às 20h
40 Vagas
Inscrições: 8 a 23 de setembro
Público-Alvo: interessados em geral
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/
MffVytyXg1KvK5Er9.

12° Edição do Circuito Sesc das 
Artes 2021 conta com mais de 
250 ações artísticas online

CONFIRA ABAIxO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Divulgação

Divulgação
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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

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às segundas-feiras, a partir das 14 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO 
AO WI-FI NO HORÁRIO  DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

ORDEM DO DIA

32ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 13 de setembro de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 147/2021, do Vereador Gilson Nagrin, que “Denomina a Praça localizada entre a Rua Tininga e Avenida Orlando Ferreira, 
no Residencial Maricá, de PRAÇA LOURIVAL MARQUES MARTINS”.

II. Projeto de Lei n° 219/2021, do Vereador Marco Mayor, que “Denomina de Rua PASTOR LUIZ MARIANO a Rua 04 (quatro) do Loteamento 
Residencial Santa Clara de Pindamonhangaba”.

III. Projeto de Lei n° 232/2021, do Poder Executivo, que “Cria o Programa Municipal Ambiental ‘Protegendo Solos e Cultivando Águas’, 
autoriza o Poder Executivo Municipal a prestar apoio técnico de fomento e �inanceiro aos proprietários rurais e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

Os vereadores de Pinda-
monhangaba se reuniram 
na tarde da quarta-feira, dia 
1º de setembro, em Tauba-
té, com a Diretora Regional 
de Saúde, Dra, Nadia Maria 
Magalhães Meireles e na oca-
sião foram tratados de diver-
sos assuntos e questões rela-
cionadas à saúde da cidade. 
Participaram da reunião, o 
Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
José Carlos Gomes - Cal (Re-
publicanos), a vereadora Re-
gina Célia Daniel Santos - Re-
gininha (PL) e os vereadores 
Francisco Norberto Silva Ro-
cha de Moraes - Norbertinho 
(PP), Júlio César Carneiro de 
Souza - Julinho Car (PODE-
MOS) e Rogério Ramos (PO-
DEMOS).

Na pauta um dos princi-
pais assuntos foi a questão 
do Sistema Cross (Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde). O Cross 
é um serviço do Governo 

Vereadores de Pindamonhangaba
participaram de reunião na DRS de Taubaté e 
cobram melhorias para a saúde do município

Encontro de trabalho aconteceu no dia 1. de setembro e tratou de assunto 
como aumento no número de cirurgias na Santa Casa de Pindamonhangaba

do Estado é um serviço que 
organiza a regulação de re-
cursos disponíveis na saúde 
pública, sendo que o sistema 
trabalha em vários âmbitos: 
pré-hospitalar, ambulatorial, 
regulação entre regiões. O 
Cross é um sistema atualiza-
do pelos próprios médicos, 
a fim de buscar os melhores 
recursos, mais próximos do 
paciente. Ele regula diversos 
recursos como vagas em UTI, 
exames, cirurgias, medica-
mentos, etc.

No caso de Pindamonhan-
gaba, os vereadores solici-
taram à Diretora Nádia Mei-
reles um maior número de 
cirurgias na Santa Casa de 
Pindamonhangaba por meio 
deste sistema Cross, uma vez 
que, a demanda está alta no 
município. 

Segundo os vereadores, a 
Diretora da DRS-17, Nádia 
Meireles, explicou que essa 
dificuldade em realizar as 
cirurgias está relacionada à 

pandemia da Covid-19, mas 
agora com os números se es-
tabilizando e até mesmo di-
minuindo em Pindamonhan-
gaba, a Santa Casa deverá 
rever a marcação dessas ci-
rurgias para beneficiar a po-
pulação, em especial, aque-
les munícipes que aguardam 
pelas cirurgias eletivas.
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Cidade registra 
1 óbito suspeito, 
39 casos novos e 112 
recuperados de Covid-19

Divulgação

Gripe: Município 
mantém vacinação 
nesta sexta-feira (10)

Divulgação

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
criou o Centro de Tratamento Co-
vid-19, que passará a funcionar 
no Hospital Campanha do Cidade 
Nova, a partir das 7 horas do dia 
9 de setembro (quinta-feira).

O local também contará com 
Pronto Atendimento para pa-
cientes com síndrome gripal (gri-
pário), internação Covid-19 (20 
leitos de enfermaria e cinco de 
suporte ventilatório pulmonar 
SVP), e reabilitação pós-covid.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Ana Claudia Macedo, 
a criação do Centro de Trata-
mento Covid se deve à necessi-
dade de fazer a reabilitação dos 
pacientes de forma mais com-
pleta após a alta do tratamento. 

Ela disse que se trata de um 
método inovador no estado de 
São Paulo, “garantindo assis-
tência completa, desde a testa-

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nes-
ta sexta-feira (10) a vacinação 
para todos os adolescentes de 
12 a 17 anos; mantém a imuni-
zação para pessoas com 18 anos 
ou mais; e prossegue com a apli-
cação da segunda dose de Coro-
navac, AstraZeneca e Pfi zer.

O município vai iniciar a 
vacinação com a terceira dose 
para idosos de 85 anos ou mais 
e para os residentes nas Insti-
tuições de Longa Permanência 
para Idosos na segunda-feira 
(dia 13). Os detalhes e locais 
serão divulgados nos canais 
ofi ciais da Prefeitura e pela im-
prensa na sexta-feira.

1ª dose: 12 a 17 anos
Das 8 às 11 horas: Ciaf/Saúde 

da Mulher, PSF Cidade Nova, 
Ciasa Moreira Cesar, UBS Ipê 2, 
PSF Nova Esperança e Centro 
Dia do Idoso/Vila Rica.

1ª dose: 18 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Sala de va-

cinas do Ciaf/Saúde da Mulher

2ª dose (conforme a 
carterinha)

Coronavac: Centro Dia do 
Idoso/Vila Rica e Cisas Moreira 
César, das 13 às 16 horas

AstraZeneca: (conforme 
carteirinha e adiantamento de 
11/set) Ciaf/Saúde da Mulher, 
PSF Cidade Nova, PSF Nova Es-
perança, UBS Ipê 2, das 13 às 
16 horas

Pfi zer: Shopping Pátio Pin-
da, das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma que os frascos de Coronavac 
e Pfi zer são multidoses e pos-
suem validade de 6 até 8 horas 
após abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solicitado 
àqueles que chegarem próximo 
ao horário de encerramento 
que retornem outro dia. Pedi-
mos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

Covid-19: Pinda vacina todas 
as pessoas com 12 anos ou 
mais e aplica segundas doses 
nesta sexta-feira; terceira dose 
inicia na segunda-feira

Pinda cria Centro de 
Tratamento Covid-19 para 
recuperação dos pacientes

gem, internação e reabilitação, 
com vários serviços e uma equi-
pe multiprofi ssional, incluindo 
tratamento psicológico adequa-
do ao paciente. Basicamente te-
remos um suporte desde a tes-
tagem até a plena recuperação 
física e emocional do paciente”, 
afi rmou Ana Claudia.

A secretária de Saúde ressal-
tou o dinamismo da pandemia e 
a agilidade do município em se 
adequar à situação. “Devemos 
trabalhar conforme os rumos 
da pandemia, tendo rapidez e 
efi cácia na tomada de decisões 
e implantando ações na preven-
ção, combate e tratamento da 
doença”. 

O prefeito Isael Domingues 
explicou que a centralização dos 
serviços evita a disseminação 
dos casos, garante a segurança 
epidemiológica da população, 
além de facilitar o atendimento 

e tratamento e reduzir custos. 
“Nosso objetivo é fornecer uma 
assistência integral humaniza-
da, evitando a disseminação do 
vírus, impedindo o surgimento 
de novos casos, centralizando o 
atendimento por inteiro”, fi na-
lizou.

- Quem perdeu a carteiri-
nha de vacinação da Covid-19, 
favor procurar o posto que irá 
tomar a próxima dose e pedir a 

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa quinta-fei-
ra (9), 1 óbito suspeito (Cidade 
Jardim).  A Prefeitura lamenta 
a morte e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim da VE registra 
ainda 39 casos novos e 112 re-
cuperados. No total, 18.863 mo-
radores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 35% e as UTIs 
particulares estão com ocu-
pação de 25%.  A enfermaria 
está com ocupação de 24% 
somados os leitos públicos e 
particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
182.168 (números atualizados 
até às 09h03 de 09 de setembro), 
sendo 120.401 primeiras doses, 
57.328 segundas doses e 4.439 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sinto-
mas de covid-19 (Pronto-Socor-
ro e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. 

39 Casos novos
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araretama, Bela Vis-
ta, Bem Viver, Boa Vista, Centro, 
Cidade Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Feital, Galega, Jardim 
Eloyna, Jardim Rosely, Lessa, 
Nova Esperança, Parque das 
Nações, Parque São Domingos, 
Pasin, Santana, São Benedito, 
Vila Verde, Vista Alegre

112 Recuperados
Água Preta, Alto Cardoso, An-

drade, Araretama, Azeredo, Bela 
Vista, Bem Viver, Boa Vista, Cam-
pinas, Campo Alegre, Castolira, 
Centro, Cícero Prado, Cidade Jar-
dim, Cidade Nova, Crispim, Feital, 
Galega, Jardim Carlota, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Jardim 
Regina, Jardim Rosely, Laerte As-
sunção, Liberdade, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Moreira Cé-
sar, Nova Esperança, Padre Ro-
dolfo, Parque das Nações, Parque 
São Domingos, Pasin, Portal dos 
Eucaliptos, Santa Cecília, Santa-
na, São Benedito, Socorro, Terra 
dos Ipês, Triângulo, Vila Prado, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila 
Verde e Vista Alegre.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba mantém a terceira etapa 
da vacinação contra o vírus da gripe (infl uenza 
H1N1) na sexta-feira (10), enquanto durarem 
os estoques, porém reduz o número de locais 
pelo volume de vacinas.
Para esta fase, a aplicação será de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h e das 13 às 16h, no 
local: ESF Cruz Grande.
A terceira fase será para todos os públicos. 
As pessoas precisam levar documento de 
identi dade.

segunda via. É necessário levar 
um documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.
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Fotos: Arquivo pessoal

Corrida
No dia 4, a Fazenda Nova Gokula sediou a corrida de montanha Desafi o Loucos 

por Trail Run, com a participação de diversos corredores em várias categorias. Pa-
rabéns a todos os participantes, em especial Daniela Flores, 1º colocada na categoria 
(30 a 39 anos) e para os representantes da Prefeitura Fabio Vieira, 2º colocado na 
categoria (50 a 59 anos), Ricardo Flores, 3º colocado na categoria (40 a 49 anos), e 
Rafael Usier.

Aniversário duplo
Tem duplo Parabéns no mês 

de setembro, na casa das irmãs 
Ariane e Aline. A Aline completou 
mais um ano de vida no dia 5 de 
setembro e no próximo domingo 
(12) é a vez de Ariane festejar 
mais uma primavera.

Elas recebem todo o carinho 
da família, em especial Adriane, 
Messias e Edna.

Muitas bênçãos
É o que desejamos para  Maria 

Helena Villanova, que fez aniversário 
na quinta-feira (9). Ela recebe todo o 
amor dos fi lhos Alex, Ulisses e Júnior, 
e votos de felicidade dos amigos da 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério Belém.

Tudo de bom!
Para o querido fotó-

grafo Yugi Rafael, que faz 
aniversário na próxima 

segunda feira, dia 13. 
Desejamos todo o sucesso, 
saúde e amor na sua vida. 

Na foto, ele está ao lado 
da esposa Katiele

Troca de experiências
Na última semana, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo da Pre-

feitura recebeu o Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy, Guilherme 
Mendicelli, e a Diretora de Patrimônio Selma Fernandes. Na pauta, troca de 
experiências e vivências, especialmente como a Secretaria tem tratado as ações 
culturais neste momento de pandemia.  

Participaram o secretário de Cultura e Turismo Alcemir Palma, o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo Ricardo Flores e a diretora de Cultura Rebeca 
Guaragna.

Banda Euterpe
Como já é tradição, a 

nossa centenária Banda 
Euterpe participou das 
comemorações do Dia 

da Independência, execu-
tando os hinos ofi ciais, 

durante o a solenidade de 
hasteamento das bandei-
ras, no obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes.  

Ainda dá 
tempo...
... De parabe-
nizar a Luiza 
Cleuza Rodri-
gues pelo seu 

aniversário no 
último dia 3 de 
setembro. Ela 

recebe o desejo 
de muita luz, 

saúde e paz de 
todos os amigos 
e familiares, em 
especial, do seu 

fi lho Renato.
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zeladoria

Castolira
O parque Semeando Valores no bairro Castolira também vem receben-

do ações de zeladoria como a limpeza geral e poda da área verde e troca e 
fechamento da frente da praça com pirulitos de concreto.

Araretama recebe diversas ações de zeladoria

Tapa Buraco
A operação Tapa Buraco foi realizada em diversas ruas do bairro Vista Alegre e Feital e os serviços de recom-

posição do pavimento asfáltico aconteceram na rua José Benedito de Souza (Mantiqueira) e na rua Pedro Noguei-
ra de Sá (Araretama).

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está intensificando as 
ações de zeladoria no Arareta-
ma com diversos trabalhos que 
estão transformando o bairro e 
ao mesmo tempo trazendo mais 
segurança e qualidade de vida 
para seus moradores.

Logo na entrada do bair-
ro, a Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos retomou o 
lançamento de guias e prepa-
ro para futura construção de 
calçada, melhorando sensivel-
mente a mobilidade no bair-
ro e trazendo mais segurança 
para o acesso ao condomínio 
Bem Viver.

A praça Pastor Ezequiel Sil-
va, em frente à escola munici-
pal Elias Bargis, é outro ponto 
que vem recebendo melhorias 
com construção de novos can-
teiros e rotatórias, bem como a 
pintura de muretas e bancos da 
praça de eventos.

Outro ponto de grande mo-
vimentação no bairro que está 

com melhorias é a região em 
frente à Igreja Católica São Mi-
guel, que na última semana re-
cebeu um novo trevo de acesso 
e a construção de rampas de 
acesso.

A região do Valetão do Arare-
tama, na Av. Nicanor Ramos No-
gueira, é outro ponto que vem 
recebendo obras. Um dos lados 
do córrego já está com a nova 
cabeceira para proteção fina-
lizada, melhorando o sistema 
de drenagem e possibilitando 
a eliminação de enchentes, que 
sempre causaram transtornos 
aos moradores dessa região do 
Araretama.

“O Araretama é uma verda-
deira cidade e por isso a orien-
tação do prefeito Dr. Isael é dar 
total atenção ao bairro. Nosso 
efetivo de servidores está for-
temente presente no bairro sa-
nando problemas crônicos do 
Araretama”, afirmou o secretá-
rio e vice-prefeito Ricardo Pio-
rino. Ponto de grande movimentação no bairro recebeu um novo trevo de acesso e construção de rampas de acesso

Novas calçadas trazem mais 
segurança para Feital e Via Expressa

A região do Feital e o trecho da 
Via Expressa próximo ao bairro da 
Lessa estão recebendo o programa 
de novas calçadas e conservação 
do passeio público. Na última 
semana a Prefeitura retomou a 
construção de calçada na Av. João 
Francisco da Silva (Feital) e também 
realizou os serviços de manutenção 

corretiva na calçada da av. Fran-
cisco Lessa Júnior (Via Expressa – 
bairro Lessa).

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba intensificou neste ano as ações 
de construção de calçada que já 
beneficiaram inúmeros bairros como 
Cícero Prado/CDHU, Vale das Acá-
cias, Araretama, entre outros.

Bairro Beira Rio
Região do Campo de Futebol no bairro do Aterrado (Beira Rio) está rece-

bendo ações de urbanização como a construção dos alambrados nos fundos 
do gol e a colocação de tela na lateral da Avenida Theodorico Cavalcante.

Prefeitura 
retira mais de 
60 caminhões 
de lixo e 
entulho do 
Shangri-lá

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba retirou na última 
semana 64 caminhões de 
lixo e entulhos depositados 
irregularmente no bairro 
Shangri-lá.

A Secretaria de Governo 
e Serviços Públicos solicita a 
compreensão da população 
para que faça o descarte de 
lixo doméstico corretamente 
para a retirada da empresa 
que realiza o serviço de co-
leta domiciliar e orienta que 
restos de construção, podas 
e materiais inservíveis devem 
ser levados para uma das oito 
unidades do Ponto de Entre-
ga Voluntário (PEV) existentes 
no município.

“A região do bairro das 
Campinas e Shangri-lá pode 
levar seu descarte até o PEV 
do Delta e assim colaborar 
para que possamos manter 
nossos bairros mais limpos e 
organizados”, afirmou o secre-
tário e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Ações de melhoriAs em bocAs de lobo 
e sArjetAs visAm melhorAr drenAgem

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba con-
tinua priorizando o trabalho 
de manutenção em bocas de 
lobos e alinhamento de guias 
com nivelamento de sarjetas 
melhorando o sistema de 
drenagem em diversos bairros 
da cidade.

Recentemente, no bairro da 
Cidade Nova, a Prefeitura reali-
zou interferências em ponto da 

Avenida Rio de Janeiro, aten-
dendo reivindicação de comer-
ciantes que reclamavam do 
acúmulo de água, sendo refeito 
um trecho de aproximadamente 
100 metros de sarjeta.

Ainda na Av. Rio de Janeiro, 
rua Frederico Machado e pontos 
do bairro Alto Cardoso, Jardim 
Cristina e Araretama, foram re-
alizados os serviços de limpeza, 
reforma e troca de tampas de 
bocas de lobo.
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2021

CONVOCAÇÃO    
Reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal de Cultura
Contamos com sua participação na próxima reunião 
deste CMC – Conselho Municipal de Cultura que, devido 
a pandemia, será de forma virtual.
Data: 14 de setembro – 3ª feira
Horário:18h30
Local: meet.google.com/rme-gpkb-tsr
Pauta:
- Prêmio Marcelo Denny
- Ações de cotas/bolsas/programas para área cultural. 
- Apresentação do Edital Eleição CMC biênio 2021-2023
- Informes 

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

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 Nº 064/2021 (PMP 2568/2021) – reabertura 
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para 
atender a UPA de Moreira César”, com recebimento dos 
envelopes até dia 24/09/2021, às 08h e início da sessão 
às 08h30.  

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.  

*** IMPUGNAÇÃO ***
PREGÃO Nº 064/2021 (PMP 2568/2021) 
A autoridade superior negou, em 19/08/2021, 
provimento à impugnação interposta pela empresa Alfa 
Med Sistemas Médicos Ltda (protocolo 23640/2021), 
e acolheu a impugnação interposta pela empresa 
Agile Med Importação e Exportação Ltda (protocolo 
23080/2021), com base na manifestação técnica da 
Secretaria  Municipal de Saúde – Divisão de Compras. 
Determinou ainda a reabertura do certame, que cuida de 
“aquisição de equipamentos hospitalares para atender 
a UPA de Moreira César”, com a devida alteração do 
descritivo do item 02. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021 (PMP 4771/2021)
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, 
declarou, em 03/09/2021, deserta a licitação supra, 
que cuida de “contratação de vaga de acolhimento 
institucional para dependência de grau 3, que se faz 
necessária para atendimento de determinação judicial 
para fi ns de acolhimento de usuário acometido por 
doença neurológica degenerativa, denominada como 
ataxia cerebelar”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
105/2021 (PMP 5263/2021) 
A autoridade superior homologou, em 02/09/2021, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado 
para a prefeitura municipal de Pindamonhangaba, pelo 
período de doze meses”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Ventisol da Amazônia Indústria de 
Aparelhos Elétricos Ltda: 03-2646,50; Ethicuss Comércio 
e Serviços de Manutenção e Tecnologia Eireli: 11-601,67; 
12-651,67; 13-851,67; 14-950,00; 15-1153,33; 16-
1253,325; 17-1351,67; 18-97,83; 19-706,67. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
135/2021 (PMP 6355/2021) 
A autoridade superior homologou, em 03/09/2021, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“aquisição de tubos de concreto para serem utilizados em 
diversas obras no município de Pindamonhangaba”, em 
favor da empresa Guarani Indústria, Comércio e Serviços 
Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 01-1350,00; 02-890,00; 
03-460,00; 04-310,00; 05-70,00; 06-194,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 087/2021 (PMP 4045/2021) 
Foi fi rmado o contrato 183/2021, de 26/08/2021, para 
“contratação de empresa especializada para aluguel de 
veículos”, no valor de R$ 3.125.799,72, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestores do 
contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, o Sr 
Everton Chinaqui de Souza Lima, o Sr Felipe Francisco 
César Costa, o Sr José Vidal de Souza França Filho, a 
Sra Luciana de Oliveira Ferreira, a Sra Marcela Franco 
Moreira Disa, o Sr Marcelo Riobeiro Martuscelli, o Sr 
Nilson Luis de Paula Santos e o Sr Ricardo Alberto Pereira 
Piorino, e pela contratada, empresa Credicar Locadora de 
Veículos Ltda, o Sr Luiz Daniel Goulart Viana. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021 (PMP 5473/2021) 
Foi fi rmado o contrato 186/2021, de 03/09/2021, para 
“contratação de empresa especializada em serviço de 
limpeza para atender o Centro de Acolhimento Provisório 
para moradores de rua”, no valor de R$ 145.000,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e 
pela contratada, empresa Zebe Zeladoria e Monitoramento 
Ltda ME, o sr Elias Daniel da Silva. 

*** ATA DE REGISTRO DE PREÇO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 
093/2021 (PMP 4421/2021) 
Foi fi rmada ata de registro de preço 340/2021, de 
30/08/2021, para “aquisição de materiais para plantio 
de mudas e manutenção de praças e áreas verdes”, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestora da ata a Sra Maria Eduarda Abreu San 
Martin, e pela contratada, empresa Ebrapi Agronegócios 
Ltda EPP, o Sr Eziquiel Bacchin. 

ITEM
UNID.

DE 
MEDIDA

DESCRIÇÃO MARCA
VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

C O N S U M O 
EST IMADO 
ANUAL

01 M2

Tela de 
sombreamento 
preta 50%. 
Largura >= 2,0 
metros

SOLPAK 11,32 400

03 KG

Saquinho para 
plantio de 
mudas 15cm x 
20cm x 0,12cm

PAPELIO 43,50 120

04 KG

Saco plástico 
para plantio de 
mudas 20x25 
(preto)

PAPELIO 43,50 80

05 KG

Saquinho para 
plantio de 
mudas 25cm x 
32cm x 0,2cm

PAPELIO 43,50 80

*** ADITAMENTOS ***
PREGÃO Nº 065/2017 (PMP 19209/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 20/08/2021, 
ao contrato 070/2017, que cuida de “contratação de 
empresa para disponibilizar profi ssional especializada 
em nefrologia para realização de consultas”, para 
prorrogação até 24/08/2022, e reajuste de 8,9627% 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor 
do contrato para R$ 143.258,54, assinando pela 
contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, o Sr Decio Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 079/2020 (PMP 3734/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 27/08/2021, 
ao contrato 107/2020, que cuida de “contratação de 
empresa em prestação de serviços automotivos em 
geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e 
mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças, 
e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para 
as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e 
tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação 
até 31/08/2022, assinando pela contratante o Sr José 
Vidal de Souza França Filho, e pela contratada, empresa 
Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda, o Sr 
Jean Carlos dos Santos. 

PREGÃO Nº 058/2019 (PMP 10391/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 28/07/2021, 
ao contrato 116/2019, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na limpeza e manutenção das 
piscinas municipais, com fornecimento de mão de obra, 
produtos químicos, acessórios, manutenção preventiva 
e corretiva”, para prorrogação até 10/09/2022, e reajuste 
de 7,8063% conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor do contrato para R$ 314.259,67, assinando pela 
contratante o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela 
contratada, empresa GHS Indústria e Serviços Ltda, a 
Sra Christiane Rodrigues Lacerda.

COMTUR PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

CONVOCAÇÃO PARA A 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA
BIÊNIO 2020 – 2022

 O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- 
COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR e a 
população interessada, para a 47ª reunião ordinária, a 
saber:
Data:    14/09/2021
Horário:                          18 h (duração máxima 1h 30 
min horas).
Local da Reunião:         Auditório do Palacete 10 de Julho. 
Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba 
- SP, 12400-220
Obs: Devido a Pandemia, os interessados a participar 
deverão fazer a confi rmação de presença antecipada 
através do e-mail: comturpinda@gmail.com para melhor 
organização do espaço e segurança de todos.

PAUTA DA REUNIÃO:
1-APROVAÇÃO DA ATA DA 46º REUNIÃO ORDINÁRIA.
2-APRESENTAÇÃO DO SR. ANDRÉ GURGEL – 
Prof. da Faculdade Anhanguera e representante do 
COMDEMA- sobre cursos relacionados ao turismo e 
ideia de um selo (COMDEMA/COMTUR)
3-APRESENTAÇÃO DO DETUR SOBRE PROJETOS E 
AÇÕES EM ANDAMENTO.
4-SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA CADEIRA 
DE SUPLENTE DE REPRESENTATIVIDADE DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO.
5-INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2021.   
 

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANLA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar 
titular Regina Tavares de Souza Farias (13 de setembro 
a 12 de outubro de 2021), vimos convocar para 
apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a 
contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

5º Telma Aparecida Benco

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer 
à Secretaria de Assistência Social, com endereço na Rua 
Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida 
de documentos pessoais e comprovante de residência, e 
procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
do Conselheiro Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo citado, 
informamos que convocaremos o próximo Suplente.
 

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 422, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, 
RESOLVE retifi car a Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 410, 
de 27 de agosto de 2021, para que onde se lê “contados a partir de 05 de setembro de 
2021”  leia-se “contados a partir de 08 de setembro de 2021”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em  03 de setembro de 2021.
MA/tlm/memo 35.164/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 421, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, 
RESOLVE retifi car a Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 328, 
de 26 de maio de 2021, para que onde se lê “contados a partir de 07 de junho de 2021”  
leia-se “contados a partir de 10 de junho de 2021”.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em  03 de setembro de 2021.
SMA/tlm/memo 35.164/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 419, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  
parecer da Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 007/2021, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de 
Administração nº 395, de 13 de agosto de 2021, pelo  período de 09 de setembro de 2021 
a 08 de outubro de 2021, nos termos do memorando 34.808/2021.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2021.
SMA/tlm/Memo 34.808/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 418, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  
parecer da Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 004/2021, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de 
Administração nº 247, de 09 de março de 2021, pelo  período de 09 de setembro de 2021 
a 08 de outubro de 2021, nos termos do memorando 34.807/2021.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2021.
SMA/tlm/Memo 34.807/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 417, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  
considerando o  parecer da Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo 
Administrativo Disciplinar nº 001/2021, constituído através da Portaria Interna da 
Secretaria Municipal de Administração nº 217, de 08 de fevereiro de 2021, pelo  período 
de 09 de setembro de 2021 a 08 de outubro de 2021, nos termos do memorando 
34.805/2021.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2021.
SMA/tlm/Memo 34.805/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos,
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a
seguir, por ordem de classifi cação, munidos da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - fi lhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - fi lhos de 6 a 14 anos (se houver).

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 17/09/2021 às 15h00
11º DÉBORA PIRES DA SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 

                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 20/2021 
 Processo Administrativo: Nº 5.701/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / NOUS – Escola Noética Da Vinci (Consciência Plena) 
 Objeto: Repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – FUMCAD para promover o desenvolvimento 
do programa/projeto ”Jovens Protagonistas”, especificamente 
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho 
integrante do processo administrativo nº. 5.701/2021, o qual 
passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo de 
fomento. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 09/09/2021 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019 ADIT. 01/2020 
 Processo Administrativo: Nº 36.266/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba – APAE Pinda 

 Objeto: A OSC executará Serv iço de Proteção Social  Especia l  
de Média Complexidade  para pessoas com 
defic iência,  idosas e seus famil iares,  82  
atendimentos/mês.  

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 09/09/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 
ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- APOSTILAMENTO -
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CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 73,  de 11 de AGOSTO de 2021.

DISPÕE sobre a composição das comissões temáticas 
permanentes do cmas – gestão 2020/2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de 
suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 6.043 
de 19 de julho de 2017;
Considerando o disposto no artigo 57, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno do CMAS (Resolução nº 70/2020 – 
CMAS);
 Considerando a deliberação da 8ª Reunião 
Ordinária, realizada por meio de plataforma virtual, em 
11 de agosto de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a criação das Comissões Temáticas 
Permanentes do Conselho Municipal de Assistência 
Social, para o mandato de 2020/2022 e seus respectivos 
membros:

I - Comissão de Finanças e Orçamento – Carolina 
Florença Marcondes de Souza, Carlos José Ribeiro, 
Diego Matheus Araújo de Oliveira e Flávio Muassab 
Silva Lima;

II - Comissão de Políticas Públicas e de Relações 
Interinstitucionais - Tatiane Aparecida Bertão, 
Sarah Brega Nunes Bastos, Carlos José Ribeiro e 
Jéssica Ayanne Alves Muassab;

III - Comissão de Legislação, Defesa e Garantia de 
Direitos – Sarah Brega Nunes Bastos, Geny Rosa Dias, 
Moacir Ferreira dos Santos e André Luís da Silva Souza;

IV - Comissão de critérios para cadastramento 
de entidades sociais – Moacir Ferreira dos Santos, 
André Luís da Silva Souza, Diego Matheus Araújo 
de Oliveira,  Guilherme Donegatti de Carvalho e 
Jéssica Ayanne Alves Muassab;
V - Comissão de Controle Social do Programa 
do Bolsa Família – Tatiane Aparecida Bertão, 
Sarah Brega Nunes Bastos, Carlos José Ribeiro e 
Jéssica Ayanne Alves Muassab;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2021.

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 72,  de 12 de MAIO de 2021.

DISPÕE SOBRE criação da comissão temática 
temporária para organização da X conferência Municipal 
de Assistência social.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso 
de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 
6.043, de 19 de Julho de 2017;
Considerando o disposto nos artigos 57 e 58 do 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência 
Social (Resolução nº 70/2020 – CMAS);
Considerando deliberação na 5ª Reunião Ordinária 
deste Conselho, realizada em 12 de maio de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Témática Temporária para 
organização e realização da “X Conferência Municipal 
de Assistência Social”, tendo como membros os 
seguintes conselheiros:

- Sarah Brega Nunes Bastos
- Geny Rosa Dias
- Moacir Ferreira dos Santos 
- André Luís da Silva Souza
- Jéssica Ayanne Alves Muassab
- Tatiane Aparecida Bertão

Art. 2º - A comissão será responsável pela realização 
das prés-conferências que antecedem a “X Conferência 
de Assistência Social”, bem como pela realização da 
conferência.

Parágrafo único – Todos os atos e decisões necessárias 
aos preparativos e à realização dos eventos fi carão 
sob a responsabilidade da comissão organizadora, que 
poderá contar com o auxílio do presidente e dos demais 
conselheiros do CMAS.

Art. 3º - Esta Resolução tem efeitos retroativos a 12 de 
maio de 2021.

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2021.

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

CONSELHO MUNICIPAL DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS N° 74,  de 21 de AGOSTO de 2021.

tornam públicas as deliberações aprovadas n0 ”x conferência municipal de assistência social”.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 6.043 de 19 
de julho de 2017;
Considerando o disposto no Informe nº 01/2021 – CNAS, que disciplina as orientações temáticas e organizativas para as 
Conferências Municipais da Assistência Social de 2021; 
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 5997/2021;
Considerando as deliberações aprovadas na “X Conferência Municipal de Assistência Social”, realizada por meio de 
plataforma virtual, em 21 de agosto de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar públicas as deliberações aprovadas pela Plenária da “X Conferência Municipal de Assistência Social”, 
conforme quadro contido no ANEXO I da presente resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2021.

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 74/2021 – ANEXO I
DELIBERAÇÕES –X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Deliberações para o município - 10 deliberações, considerando os 5 eixos

DELIBERAÇÕES

01
Redefi nir o critério de despesas para concessão dos benefícios e inserção nos programas de 
transferência de renda para ter maior alcance a resolutividade na sobrevivência. Que os valores 
dos auxílios pagos considerem a heterogeneidade da condições das pessoas, sejam etárias, 
famílias e das condições em que elas se assentam.

Eixo 1

02 Aprovar a Lei Municipal do SUAS.

Eixo 2
03

Investir em ferramentas (Ex.: RH, Sistemas, Diagnósticos, dentre outras) que possibilitem o 
planejamento de ações socioassistenciais, conforme a necessidade do território, das famílias e 
dos indivíduos atendidos pela assistência social.

04
Realizar reuniões “volantes“, fóruns e espaços para debates, mobilizando a participação 
da população e do conselho nos equipamentos da rede socioassistencial com cronograma 
previamente planejado e divulgado.

Eixo 305 Criação do Conselho Gestor dos CRAS.

06 Criar uma comissão especial no CMAS para debater políticas públicas específi cas em relação 
àpopulação em situação de rua, com representantes das diversas políticas intersetoriais.

07 Fortalecer a Vigilância Socioassistencial do município em RH. Eixo 4

08 Possibilitar espaços de discussão intersetoriais para debater políticas públicas específi cas para 
situações emergenciais e de calamidade pública. 

Eixo 5
09

Construir previsão orçamentária e fi nanceira no município para as ações de pré-emergência, 
emergência e pós-emergência que se façam necessárias, inclusive para a concessão de 
benefícios eventuais, assegurando a manutenção das ofertas durante todo o ano fi scal.

10
Manter o atendimento e o acompanhamento das famílias já usuárias do SUAS antes da 
eclosão da emergência, com atenção para surgimento de novas demandas, com inserção de 
novas famílias afetadas pelo contexto de emergência nos programas, serviços e benefícios 
socioassistenciais, avaliando a necessidade de acompanhamento, conforme o caso.

Deliberações para o Estado - 5 deliberações, considerando os 5 eixos

DELIBERAÇÕES

01 Alinhar a concessão de cesta básica à política de segurança alimentar no que se refere aos 
padrões nutricionais. Eixo 1

02 Defi nição de percentual mínimo a ser aplicado na Assistência Social.
Eixo 2

03 Aumentar o cofi nanciamento estadual para os municípios, no que se refere às ações na política 
de Assistência Social

04 Retornar com as vagas dos Programas Estaduais: Renda Cidadã e Ação Jovem. Eixo 4

05 Manter o cofi nanciamento do benefício eventual, regulamentando-o. Eixo 5

Deliberações para a União - 5 deliberações, considerando os 5 eixos

01

Alterar os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada - BPC, estabelecendo: 
efetivo aumento da renda per capita para ½ salário mínimo para todos os requerentes do BPC, 
desvinculando o mesmo de critérios condicionantes, como o grau de defi ciência, a dependência 
de terceiros e comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos do idoso 
e da pessoa com defi ciência requerentes do BPC, revogando imediatamente os trechos da Lei 
nº 14.176 de 22/06/2021 e todas as normativas que ferem os direitos constitucionais sobre as 
pessoas com defi ciência e idosas, assegurando o atendimento presencial e de qualidade no 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos idosos e pessoas com defi ciência na orientação, 
informação, socialização de informações do Serviço Social, requerimento e manutenção do 
BPC, considerando as limitações desse público no uso dos canais remotos.

Eixo 1

02
Redefi nir o critério de despesas para concessão dos benefícios e inserção nos programas de 
transferência de renda para ter maior alcance a resolutividade na sobrevivência. Que os valores 
do auxílios pagos considerem a heterogeneidade da condições das pessoas, sejam etárias, 
famílias e das condições em que elas se assentam.

03
Não aprovação da PEC 187, o não congelamento e pelo fi m do teto de gastos; (defi nindo 
percentual mínimo a ser aplicado na Assistência Social, nos âmbitos Federal, Estadual e 
Municipal; e criando indicadores que possam respaldar o cálculo do repasse federal para os 
municípios, respeitando as disparidades existentes entre eles.

Eixo 2

04 Permanecer com o Cadastro Único nos moldes atuais, com atendimento realizado por 
entrevistador habilitado e sem automatização do sistema. Eixo 4

05

Criar/Implantar/Disponibilizar sistema de informação para captar e diagnosticar famílias 
afetadas por contextos de emergência socioassistencial, bem como providenciar relatórios a 
respeito sempre que necessário, auxiliando, no que couber e quando necessário, estados, DF 
e municípios na execução dos planos de contingência, articulado com o órgão de proteção e 
defesa civil e os atores das demais políticas públicas.

Eixo 5

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2021.
 

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
 Estado de São Paulo

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, em determinação 
no que dispõe a Lei 101/2000, através 
deste  Edital, convida as autoridades e a 
população para comparecerem à Câmara 
Municipal de Pindamonhangaba, sito
a Rua Alcides Ramos Nogueira, nº. 860, 
seguindo as normas de segurança contra 
Covid-19, para realização de Audiência
Pública em cumprimento a Lei, para 
expor as Metas Fiscais do Município, do 
2º Quadrimestre de 2021, no dia 28 de 
Setembro de 2021, às 9 horas.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro de 
2021.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Cria a Comissão Eleitoral para o processo de eleição 
dos representantes da Sociedade Civil para o biênio 
2021/2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de 
suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 4.492 de 03 
de outubro de 2006;
Considerando a deliberação da plenária do CMI na 2ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 01 de setembro 
2021;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica criada a comissão eleitoral, que terá 
por fi nalidade organizar o processo eleitoral dos 
conselheiros representantes da Sociedade Civil para 
o mandato 2021 / 2023.

Parágrafo único – A comissão será composta pelos 
seguintes membros:
- Juliana Machado de Oliveira

- Letícia Aparecida de Souza P. Bento
- Ana Maria M. de Carvalho
- Sueli Macedo Gimenez 

Artigo 2º - As funções da Comissão serão as seguintes:
 I – Elaboração e publicação do Edital do 
Processo Eleitoral;
 II – Homologação do credenciamento e 
cadastro dos candidatos de acordo com as normas do 
Edital;
 III – Abrir e encerrar a votação;
 IV – Lavrar atas de abertura e 
encerramento da eleição e de posse;
 V – Fornecer e organizar as listas de 
presenças;
 VI – Homologar os formulários de inscrição 
e cadastramento de candidatos e eleitores;
 VII – Fiscalizar o processo de eleição.
 Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.

Ágata Irina Villani
Presidente do CMI – Gestão 2019/2021

Detran.SP alerta: recursos de multas são aceitos em 23% dos casos no Estado
Embora muita gente pense que 
não adianta recorrer em caso de 
autuação de trânsito, o Detran.
SP tem uma boa notí cia para o 
condutor punido injustamente. 
Do total de 788 recursos que 
deram entrada nas Jaris (Juntas 
Administrati vas de Recursos de 

Infrações) nas superintendências 
regionais do Estado, 182 foram 
acatadas a favor do condutor, 
23%. Ou seja, um em cada 
cinco cidadãos tem êxito na 
contestação.
Entre os recursos deferidos, 
entre os meses de julho a 

agosto de 2021, constam 
contestações sobre não usar 
cinto de segurança, dirigir 
segurando o telefone celular e 
efetuar manobra perigosa em via 
pública.
O levantamento exclui multas 
por dirigir sob infl uência de 

álcool, que são gravíssimas 
e ti veram apenas 2,4% 
deferidas até junho de 2021. 
A razão é que a autuação é 
feita com abordagem policial 
e com uso do bafômetro, o 
que aumenta a credibilidade 
da punição. Como o Detran.

SP já listou recentemente, 
muitos dos argumentos usados 
pelos motoristas fl agrados 
alcoolizados parecem desculpas 
esfarrapadas, como comer um 
bombom com licor ou fazer 
bochecho com enxaguante 
bucal.
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esporte

Pinda vence o time do 
Corinthians pela primeira 
vez na história e se reabilita 
na competição

A equipe do Futsal feminino, 
Guerreiras Pinda Futsal, venceu, 
pela primeira vez na história, a equi-
pe do Corinthians. A vitória ocorreu 
pelo campeonato Paulista sub-20, 
pelo placar de um a zero, gol marca-
do por Martinha.  

Além da quebra desse tabu his-
tórico, as Guerreiras Pinda se rea-
bilitam no campeonato, tendo em 
vista a derrota sofrida na estreia 
pelo placar de 4 a 2, para a equipe 
de São José dos Campos. O próxi-
mo compromisso da equipe será 
no sábado, dia 4, na cidade de 
Itaquaquecetuba-SP, jogo válido 

pela Copa Estadual Paulista con-
tra a equipe da casa.

“O resultado de ontem foi muito 
importante para as pretensões da 
equipe na competição, tendo em vis-
ta que perdemos o jogo de estreia, 
então não poderíamos ter um resul-
tado melhor que não fosse a vitória, 
até mesmo para não distanciar da 
equipe que está como líder da com-
petição. A equipe apresentou uma 
melhora no trabalho tático, no de-
sempenho em geral dentro da par-
tida. A equipe está unida, e a cada 
jogo buscando melhorar”, disse 
Márcio Silva, treinador da equipe.

Ketiley Batista vence três provas; Pinda é campeã no 
geral do Campeonato Brasileiro sub-23 de Atletismo

A equipe de atletismo da SEMELP 
Pinda conquistou o título de campeã 
geral, do campeonato brasileiro de 
atletismo, disputado em Bragança 
Paulista. O destaque foi para Keti-
ley Batista, que já disputou os jogos 
olímpicos de Tóquio, e venceu nessa 
competição três provas: revezamen-
to 4x400 metros, revezamento 4x100 
metros e foi bicampeã na corrida de 
100 metros com barreira. 

“Parabenizo a todos da equipe que 
nos permitiram ser campeões gerais, 
só tenho a agradecer a Deus por esse 
momento, e principalmente por todo 
processo, que ainda tem muito por 
vir. Obrigada ao meu técnico Luiz 
Gustavo Consolino e a todos os meus 
apoiadores”, disse Ketiley em seu ins-
tagram.

Resultados positivos
“O resultado se deve a força da 

equipe feminina - tivemos a Keteley, 
atleta olímpica dos 100 m com bar-

reiras, com uma boa atuação, assim 
como outras atletas. E ainda o Fabrí-
cio e o João Henrrique que foram ao 
Mundial de Nairóbi Sub-20. Temos o 
apoio da Secretaria de Esportes da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, in-
clusive com bolsas universitárias, e 
estamos felizes com o título”, disse 
o treinador Luiz Gustavo Consolino, 
acrescentando que por meio do FAEP, 
o Fundo de Apoio ao Esporte, o proje-
to da cidade tem 130 atletas, 80 crian-
ças, além dos atletas de competição, 
na iniciação e em todas as categorias 
até o adulto.

No quadro de medalhas o Estado 
de São Paulo foi o primeiro com 61 
(19 de ouro, 21 de prata e 21 de bron-
ze), com Maranhão em segundo, com 
9 medalhas (6, 1, 2), e Pernambuco 
em terceiro, com 10 (5, 3, 2). Paraná 
ficou com a quarta posição somando 
15 medalhas (4, 5, 6) e Santa Catarina 
em quinto com 17 (3, 6, 8).

Keti ley venceu as provas de revezamento 4x400 metros, revezamento 
4x100 metros e foi bicampeã na corrida de 100 metros com barreira Toda a equipe de Pindamonhangaba comemorando as conquistas

Pinda no lugar mais alto do 
pódio no campeonato Brasileiro 
de Ginástica Rítmica

Neste sábado (4), Lavínia Karen, 
atleta da SEMELP Pinda, acompa-
nhada de sua treinadora Simone 
Rosa, sagrou-se Campeã Brasileira 
de Ginástica Rítmica, na categoria 
adulta nível 2. A competição que foi 
disputada em Aracaju-SE, ocorreu 
do dia 30 de agosto a 06 de setem-
bro, o campeonato voltou a ocor-
rer depois de um ano e meio 

parada, devido á pandemia. 
Lavínia fez uma excelente apre-

sentação nos elementos Arco, 
Bola, Fita e Maças, somando notas 
que lhe garantiu o título brasilei-
ro na categoria. O segundo lugar 
ficou com Yasmin Veríssimo, da 
Escola de Campeãs (ES) e o bronze 
foi para Gabriela Oliveira, da FAE 
Osasco (SP).
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GCM Pinda participa de 
treinamento de Nivelamento Tático 
Operacional em Aparecida

geraleral

A Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM) de Pindamonhan-
gaba participou na última se-
mana, em Aparecida, de um 
Treinamento de Nivelamento 
Tático Operacional em Apa-
recida com objetivo de capa-
citar e aprimorar as ações de 
segurança pública.

Durante quatro dias de 
intenso treinamento, os par-
ticipantes tiveram a oportu-
nidade de desenvolver ha-
bilidades e técnicas que são 
fundamentais nas diferentes 
formas de ocorrências aten-
didas pela GCM.

O treinamento aconte-
ceu na fábrica desativada 
“MADEPAR”, e contou com 

a participação de agentes da 
Guarda Civil Municipal de 
Aparecida, Cruzeiro, Itapevi, 
Polícia Penal e Força Área 
Brasileira-FAB.

Os GCMs de Pindamo-
nhangaba que participaram  
do evento foram: Hélcio, De-
nilson, Gabriel, Antônio Mar-
cos, Cassiano, Minamizako, 
Josué e Moreira.

O III NITOP foi concluído 
com a entrega dos diplomas, 
que contou com a presença 
dos familiares e do prefeito 
de Aparecida, Luiz Carlos de 
Siqueira, Piriquito. Também 
estiveram presentes, o secre-
tário Interino de Segurança 
Pública e Trânsito, Carlos Ivo 

dos Reis Sales e o Comandan-
te da Guarda Civil de Apare-
cida, Marcelo Bento.

O secretário de Segurança 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Fabrício Pereira, e 
o Comandante GCM, Sandro 
Alvarenga prestigiaram a for-
matura e parabenizaram os 
agentes. “Seguindo a orien-
tação do prefeito Dr. Isael 
em sempre qualificar nossa 
GCM para atender melhor 
nossa população, queremos 
destacar a dedicação desses 
GCMs e agradecer ao Co-
mandante  Bento e sub co-
mandante Kleiton de Apa-
recida pela oportunidade”, 
afirmou Fabrício.

Equipe da Defesa Civil combate 
incêndio em mata dentro do 
Instituto Agronômico

Na noite da última quinta-feira (02), a Defesa Ci-
vil de Pindamonhangaba combateu um incêndio na 
mata dentro da área do Instituto Agronômico. Após 
horas de trabalho ininterrupto, a situação foi contro-
lada por volta das 23 horas. De acordo com o diretor 
da Defesa Civil, Michel Cassiano, o incêndio se espa-
lhou em diversos focos, inclusive próximo à região da 
rodovia Presidente Dutra, gerando risco de acidente 
devido à grande quantidade de fumaça. 

Além dos sete agentes da Defesa Civil (Reginaldo, 
Pedro, Roberto, Julio, Carlos, Marcelo), participaram 
da ação o Corpo de Bombeiros e funcionários do Ins-
tituto Agronômico.

Defesa Civil, GCM e Agentes de 
Trânsito atualizam treinamento 
sobre primeiros socorros

Na última sexta-feira 
(03/09), em mais um trabalho 
de parceria entre Defesa Ci-
vil e Corpo de Bombeiros, os 
agentes operacionais da Se-
cretária de Segurança Pública 
de Pindamonhangaba (Defesa 
Civil/GCM/Trânsito) recebe-
ram atualização em treina-
mento sobre noções básicas 
de primeiros socorros.

O treinamento foi aplica-
do pelo Sub. Ten. Aquino dos 
bombeiros, foram 8 horas de 
aula teórica e prática, com si-
mulações que buscaram exem-
plificar a realidade das ocor-
rências atendidas pelos agentes 
e ao final todos receberam cer-
tificado de participação.

Segundo o Diretor de De-
fesa Civil,  Michel Cassiano 

“diariamente nos trabalhos 
de ronda, nos deparamos 
com acidentes e situações de 
emergência, onde este tipo 
de treinamento é de suma 
importância para os agentes, 
tendo em vista que no caso de 
uma ocorrência desta, todos 
estarão preparados para agir 
de forma assertiva e minimi-
zar as consequências.

Prefeitura de Pinda anuncia mais 200 
castrações gratuitas para região leste

O programa de castrações 
executado pelo Centro de Pro-
teção e Atendimento Animal 
(CEPATAS) da Prefeitura de Pin-
damonhangaba continua em 
ritmo acelerado e agora chega a 
diversos bairros da região leste 
do município.

As inscrições para a castra-
ção de cães e gatos terá início 
nesta sexta-feira (10) no Centro 
Comunitário da Cidade Nova e 
beneficiará 200 animais, bene-
ficiando preferencialmente as 
fêmeas e com limite de dois ani-
mais por residência. 

Os moradores do Maricá, 
Delta, Beta e Santa Cecília de-
vem realizar a inscrição de seus 
animais a partir das 9h e para 
os moradores dos bairros Cida-
de Nova, Jardim Eloyna, Vitória 
Park e Santa Cruz a inscrição 
acontecerá a partir das 13h30.

Esta será a décima primei-
ra etapa do programa, que já 
beneficiou diversos bairros da 
região do Ribeirão Grande, Bon-
sucesso, Goiabal, Bem Viver, 
Castolira, Vila São Benedito e 
Terra dos Ipês, Jardim Resende, 
Mombaça e Morumbi, Pasin, 
Vale das Acácias e região cen-
tral de Moreira César. 

“O programa teve início em 
dezembro de 2020 e cada etapa 
contempla a castração de 100 
ou 200 animais. Poderíamos ter 
atingidos 1.100 castrações, mas 

até o momento já realizamos 
cerca de 938 procedimentos, 
pois muitos tutores se inscre-
vem e depois não levam o ani-
mal. Precisamos dessa cons-
ciência pois a castração evita 
crias indesejáveis e diminui o 
abandono”, afirmou a veteriná-
ria e responsável pelo CEPATAS, 
Fernanda Mussi.

Para se inscrever o interessa-
do deve apresentar: CPF, com-
provante de endereço e cartão 
do Cadastro Único, pois será 
dada prioridade para famílias 
de baixa renda. Serão atendidos 
dois animais por residência. No 
momento da inscrição, o tutor 
do animal receberá o dia, horá-
rio e cuidados pré-cirúrgicos.

Todos os animais castrados 
pelo programa da Prefeitura 
receberão um micro-circuito 
eletrônico, de tamanho aproxi-
mado a um grão de arroz, sendo 
assim possível implantá-lo sob a 
pele. O microchip para animais 
contém um código exclusivo e 
inalterável que transmite infor-
mações específicas.

A castração previne doen-
ças, diminui a agitação, reduz a 
agressividade, acaba com cios 
e gestações indesejadas e pro-
longa a vida. Mesmo que o ani-
mal não saia pra rua e só fique 
dentro de casa a castração faz 
um bem enorme para a saúde 
dele.
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