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Emoção marca inauguração do projeto “Gente 
Miúda”, que atuará na  confecção de fraldas infantis

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhangaba 
inaugurou a sede do projeto 
“Gente Miúda”, nessa quinta-
feira (16). O espaço, que fi ca 
na avenida Geraldo Prates da 
Fonseca, 55, no Lessa, ganhou 
o nome de ‘Professora Maria 
Aparecida Simões Vieira’.

PÁG. 5

PÁG. 2

Grupo de 
motoqueiros 
“Ferro e Asfalto” 
comemora 
aniversário na 
Ferroviária 
neste sábado

O projeto foi criado 
para atender 
famílias em 
vulnerabilidade 
social, com 
produção artesanal 
de fraldas infanti s, 
para crianças de até 
dois anos de idade

Comissão do 
Bicentenário da 
Independência 
analisa roteiro 
histórico do City Tour

A Comissão Municipal do Bicentená-
rio da Independência realizou na últi ma 
quarta-feira (15) uma visita técnica de 
análise do roteiro para o City Tour da 
Independência em Pindamonhangaba.

O objeti vo foi realizar uma prévia 
do roteiro que no próximo ano poderá 
ser colocado em práti ca, para que a 
população possa realizar e vivenciar o 
percurso prati cado pelo regente Dom 
Pedro quando passou por Pindamo-
nhangaba a caminho de São Paulo 
para a proclamação da Independência 
Brasileira, em 1822.

O evento contou com a presença do público, que interagiu e ti rou suas dúvidas sobre o assunto

Conselho 
Comunitário 
de Segurança 
retoma reuniões 
presenciais 

 
O Conseg (Conselho 

Comunitário de Seguran-
ça) de Pindamonhangaba 
retomou nessa quinta-fei-
ra (16) as reuniões presen-
ciais com a comunidade e 
autoridades policiais para 
discussão de melhorias 
na segurança pública do 
município. O encontro 
aconteceu no auditório 
da Prefeitura e foi aberto 
para a parti cipação de 
lideranças de bairros e 
comunidade 
em geral.

Pinda lança 
campanha 
‘Setembro 
Amarelo’ para 
prevenção 
ao suicídio

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do CAPs 
(Centro de Atenção Psicosso-
cial) da Secretaria de Saúde, 
com o apoio da FASC (Facul-
dade Santa Cecília de Pinda-
monhangaba), lançou a Cam-
panha “Setembro Amarelo”, 
dia 15 (quarta-feira). A cam-
panha é direcionada à pre-
venção ao suicídio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



A água está se transformando 
numa ameaça à existência de pa-
íses inteiros. A população da Ter-
ra está aumentando e consome 
cada vez mais recursos naturais.

O primeiro obstáculo que as 
pessoas poderão enfrentar nos 
próximos tempos é uma falta de 
água global. Já neste momento 
a água potável é mais cara que 
o petróleo. Com o tempo, a sede 
poderá vir a ser a razão de uma 
nova repartição do planeta.

Só um consumo racional dos 
recursos poderá evitar a falta. Po-
demos começar pela higiene oral. 
Em média, uma lavagem de den-
tes demora um minuto e meio.

Durante esse tempo a água 
que corre da torneira poderia en-
cher um balde. Ou seja, por ano 
cada torneira deixa passar sem 
qualquer utilidade pelo menos 
3.650 litros de água.

Se lavar os dentes com recur-
so a um copo, cada procedimento 
só consome 200 mililitros. Por ano 
isso representa 73 litros.

Um bilhão de seres humanos 
não tem acesso à água potável 
e cerca de três bilhões de seres 
humanos carecem de banheiro. O 
tema da água é estratégico e tem 
repercussões humanas muito pro-
fundas. Os especialistas calculam 
que, até 2025 ocorrerá uma dimi-
nuição de 71% nas reservas mun-
diais de água por habitante.

O Rio de Janeiro produz cinco 
bilhões de litros de água tratada 
por dia. É o equivalente ao volume 
de duas mil piscinas olímpicas. 
Mas o desperdício é de 30%, ou 
seja, 600 piscinas de água limpa 
são jogadas fora a cada 24 horas

O Brasil joga fora 37% da água 
tratada que produz. Em países 
como Alemanha, Israel e Japão, 
esse índice é inferior a 10%: “37% 
é um número absolutamente ver-
gonhoso”.

No Amapá a perda chega a 
76%. Em toda a região Norte, o 
desperdício passa de 50%. No 
Nordeste, a média é de 45%. No 
Sul 35% e no Sudeste e Centro

-Oeste de 33%.
Em virtude disso, alguns espe-

cialistas ambientais dão algumas 
orientações básicas que as pes-
soas podem fazer dentro de suas 
próprias residências, como por 
exemplo: verifi car se todas as tor-
neiras da casa estão bem fecha-
das; tentar ao máximo possível 
fazer a reutilização da água para 
vários fi ns; não jogar sob hipótese 
alguma, lixo ou detritos nos lagos, 
rios e oceanos; tentar na medida 
do possível, não demorar muito 
tempo tomando banho; evitar la-
var carros ou calçadas regular-
mente; verifi car se a descarga do 
banheiro está em perfeito estado 
para que não haja desperdícios 
e principalmente, é aconselhável 
que todas as pessoas respeitem 
as áreas onde estão localizados 
os mananciais. Se todos fi zerem 
a sua parte, o combate ao desper-
dício da água será bem mais fácil 
e efi ciente.

Adelson Cavalcante
jornalista mtb 56011/sp 
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Editorial

Pindamonhangaba é um celeiro de 
jogadores para a seleção brasileira 
de futebol, sim, e daqui já saíram 
três craques que escreveram seus 
nomes na “Seleção Canarinho”.
O mais recente todos sabem quem 
é: EVERSON FELIPE MARQUES 
PIRES, goleiro titular do Atlético 
Mineiro, líder do Brasileirão com 
sete pontos à frente do Palmeiras, 
e semifinalista das Copa Liberta-
dores e Copa do Brasil. Ele foi re-
velado pela Ferroviária na década 
de 90, no início de 2000 foi para o 

São Paulo, depois futebol nordesti-
no onde se projetou, foi contratado 
pelo Santos e finalmente pelo “Galo 
Mineiro” com chance de conquis-
tar importantes títulos. Nasceu em 
Pindamonhangaba. Na ferroviária 
teve como treinadores osprofes-
sores Aguinaldo Tomei Norona 
(Guina - ainda hoje no clube), Luiz 
Carlos Café e José Luis Lorena. Sua 
mãe, Maria de Lourdes Marques, 
foi funcionária da Ferroviária du-
rante vários anos.
Outro que ainda brilha no cenário 

O desperdício de água

nacional é LUIZ GUSTAVO DIAS, 
volante atualmente jogando no 
Fenerbahçe da Alemanha. Nasceu 
eu Araucária, mas destacou-se no 
Grêmio Tipês de Moreira César. 
Foi para o Corinthians alagoano e 
CRB de Natal. Em 2011 foi contra-
tado pelo Bayern de Munique e fez 
parte do elenco vencedor que ga-
nhou a tríplice coroa (Campeonato 
Alemão, Copa da Alemanha e Liga 
dos Campeões da UEFA) na tem-
porada 2012–1). Depois foi para o 
Wolfsburg (Alemanha), Olympique 
de Marseille e finalmente no Fener-
bahçe. Integrou a seleção de 2011 
a 2016 e infelizmente fez parte do 
time que perdeu por 7 a 1 para a 
Alemanha na Copa de 2014.
E indo mais longe, o mais famoso 
de todos: JOSÉ ELY DE MIRANDA, 
mais conhecido por ZITO. Nasceu 
em Roseira, mas no final da déca-
da de 40 veio para Pindamonhan-
gaba onde jogou no São Paulo 
local. Foi descoberto pelo Esporte 
Clube Taubaté e em 1952 o Santos 
o contratou, onde esteve por 15 
anos, tendo jogado 733 partidas 
e marcando 57 gols. No Santos 
ganhou tudo que tinha direito, in-
clusive o título de bicampeão mun-
dial interclubes (62 e 63) e cam-
peão mundial pela seleção (1958 e 
1962). Após a sua aposentadoria, 
trabalhou nas categorias de base 
do Santos, sendo responsável por 
revelar diversos jogadores, entre 
eles Robinho, Diego e Neymar para 
o clube. Nunca deixou de visitar 
Pinda onde tinha uma fazenda no 
bairro Pinhão do Borba.

‘Setembro Amarelo’: ações proativas 

Damos sequência ao nosso papel social de 
divulgar e de chamar a atenção da popula-

ção para o “Setembro Amarelo” – campanha dire-
cionada à prevenção ao suicídio.

A Faculdade Santa Cecília de Pindamonhanga-
ba recebeu, nessa quarta-feira, dia 15, o evento 
oficial de lançamento da campanha.

Idealizado pela prefeitura, por meio do Caps 
- Centro de Atenção Psicossocial - da Secretaria 
Municipal de Saúde, com o apoio da Fasc, o en-
contro recebeu dezenas de pessoas, com o intuito 
de debater a temática deste ano que foi “Por onde 
anda seu sorriso?”.

Uma excelente oportunidade para um debate 
pluralizado já que, além do público geral, partici-
param líderes religiosos: hare krishnas, umban-
distas, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, 
candomblecistas e ciganas, entre outros. O mode-
rador da mesa foi o psiquiatra Eduardo D´Angelo 
Mimesse. 

O evento faz parte das ações municipais de 
prevenção ao suicídio, visando a contribuir para 
a redução dos índices que são elevados: mais de 
13 mil suicídios são registrados todos os anos no 
Brasil e mais de um milhão no mundo.

A Associação Brasileira de Psiquiatria, em par-
ceria com o Conselho Federal de Medicina, or-
ganiza nacionalmente, desde 2014, o “Setembro 
Amarelo” – com o objetivo primordial de cons-
cientizar as pessoas a respeito da valorização da 
vida – essa campanha precisa do seu apoio e de 
toda a sociedade. Participe! Envolva-se! Faça par-
te!

Grupo de motoqueiros “Ferro e Asfalto” comemora 
aniversário na Ferroviária neste sábado

Evento marca a reabertura 
do clube para não-sócios; pro-
gramação conta com show acús-
tico e balada

 Marcando a retomada dos 
eventos com a participação de 
não-sócios, na Associação Atlé-
tica Ferroviária, o grupo de mo-
toqueiros “Ferro e Asfalto” co-
memora o quarto aniversário, 
neste sábado (18). Os ingressos 
seguem disponíveis para aquisi-
ção na tesouraria do clube.

Atendendo a todos os proto-
colos de prevenção a Covid-19 
como uso de máscaras, distan-
ciamento entre mesas e cadei-
ras e disponibilização de totens 
de álcool em gel, o evento está 
previsto para começar às 10 
horas. Durante a comemoração 
será obrigatório que os partici-
pantes permaneçam sentados, 
a pista de dança segue suspensa 
conforme normas sanitárias. A 
programação conta ainda com 

show dos Tarantinos Acústico 
durante o almoço, às 12 horas, 
além de uma balada de aniver-
sário com La Dama Rock e o DJ 
Serginho, durante a noite.

O grupo “Ferro e Asfalto” é 
formado por diretores, funcio-
nários e sócios do clube que 
rotineiramente fazem passeios 
por pontos turísticos da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Para o presidente da Gestão 
Novo Tempo, Júlio César Piori-
no, a sensação é de comemora-
ção por poder retomar os even-
tos para não sócios do clube. A 
expectativa é prosseguir com as 
ações para que mais atividades 
de entretenimento ocorram no 
espaço.

Mais informações podem ser 
obtidas na sede da A.A. Ferrovi-
ária, localizada na rua Álvaro 
Pinto Madureira, 81, Centro ou 
pelo telefone (12) 2126-4444.

João Paulo Ouverney
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cidade

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba destaca a abertu-
ra do curso de Organização 
de Residências (Personal 
Organizer) por meio do Via 
Rápida Emprego.

As aulas serão totalmen-
te online no período da ma-
nhã. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 17 de 
setembro (sexta-feira) por 
meio do link www.cursos-
viarapida.sp.gov.br. Além 
de gratuita, a capacitação 
conta ainda com uma bol-

sa-auxílio no valor de R$ 
210,00 para os selecionados, 
sendo 30 vagas para Pinda-
monhangaba.

Podem receber a bol-
sa-auxílio jovens e adultos 
maiores de 16 anos, alfa-
betizados, domiciliados no 
Estado de São Paulo, desem-
pregados que atendam os 
requisitos de escolaridade 
ou condição especial fixa-
da para determinado curso, 
matriculados nos cursos de 
qualificação profissional 
oferecidos nos formatos: 
presencial, semipresencial 

e remoto (curso online com 
aulas ao vivo e professor). O 
estudante será considerado 
apto a receber a bolsa-auxí-
lio pelas informações pres-
tadas na inscrição.

O pagamento da bolsa
-auxílio se dará após a afe-
rição de frequência no 10º 
dia de aula, podendo ser 
realizado, inclusive, após 
o término do curso. Após a 
disponibilização da bolsa
-auxílio, o valor ficará à dis-
posição do estudante pelo 
prazo de 30 dias. Este prazo 
não será prorrogável.

Conselho de 
Segurança retomou 
reuniões presenciais 
nessa quinta-feira

“Via Rápida” oferece 
auxílio de R$ 210; inscrições 
terminam sexta-feira

Divulgação

O Conselho Comunitário de 
Segurança de Pindamonhan-
gaba (Conseg) retoma nesta 
quinta-feira (16) as reuniões 
presenciais com a comuni-
dade e autoridades policiais 
para discussão de melhorias 
na segurança pública do mu-
nicípio. O encontro aconte-
cerá a partir das 18h no au-
ditório da Prefeitura e está 
aberto para a participação de 
lideranças de bairros e comu-
nidade em geral.

Representantes da Polícia 
Militar, Polícia Civil, Secreta-
ria de Segurança do municí-
pio e Guarda Civil Metropoli-
tana foram convidados para o 
encontro. Dentre as pautas do 
encontro está a prestação de 
contas da produtividade poli-
cial e os indicadores de crimi-
nalidade registrados nos últi-

mos meses de julho e agosto.
“É uma oportunidade para 

a população discutir junto 
com nossas autoridades as 
ações e estratégias para me-
lhoria da segurança pública no 
município. Por isso reforçamos 
o convite para a participação 
popular”, afirmou o presidente 
do Conseg, Alexandre Pió.

Outro momento do encon-
tro será a condução da nova 
diretoria que irá conduzir os 
trabalhos do Conseg para o 
mandato 2021/2023. “Esta-
mos fechando nosso ciclo de 
trabalho, em que tivemos a 
oportunidade de dedicar nos-
so tempo em favor dessa cau-
sa por dois mandatos, 2017/19 
e 2019/21, e agora torna-se ne-
cessário uma nova equipe as-
sumir a direção do Conselho”, 
ressaltou Alexandre Pió.

Divulgação

Comissão do Bicentenário da Independência 
analisa roteiro histórico do City Tour

A Comissão Municipal 
do Bicentenário da 
Independência realizou na 
última quarta-feira (15) uma 
visita técnica de análise 
do roteiro para o City Tour 
da Independência em 
Pindamonhangaba.

O objetivo foi realizar 
uma prévia do roteiro 
que no próximo ano 
poderá ser colocado 
em prática, para que a 
população possa realizar 
e vivenciar o percurso 
praticado pelo regente 
Dom Pedro quando passou 
por Pindamonhangaba 
a caminho de São Paulo 
para a proclamação da 
Independência Brasileira, 
em 1822.

Esta é uma das 
ações que a Comissão 
Municipal do Bicentenário 
da Independência 
pretende realizar nas 
comemorações dos 200 
anos da Proclamação da 
Independência. A ideia 
foi sugerida por José Luiz 
Gândara Martins, integrante 
da comissão.

Participaram da visita 
técnica o coordenador da 
Comissão e Secretário de 

Cultura e Turismo, Alcemir 
Palma, Secretário Adjunto de 
Governo e Serviços Públicos, 
Alexandre Pió, Diretor 
de Captação de Recursos, 
Jálissem Pereira Duarte, 
Chefe de Gabinete Rodrigo 
Lóssio Ferreira, Presidente 
do Conselho do Patrimônio 
Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico 
de Pindamonhangaba 
e da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras Ana Maria Correa 
Guimarães Iadeluca e o 
Diretor de Turismo, Fábio de 
Oliveira Vieira.

A Comissão visitou 
os pontos históricos 
conhecidos como parada 
da comitiva de Dom Pedro 
em Pindamonhangaba, 
tais como: Figueira do 
Imperador, às margens 
da rodovia Abel Fabrício 
Dias, Chafariz do Padre 
Tobias e a Praça Monsenhor 
Marcondes, onde Dom Pedro 
e sua comitiva pernoitaram 
em Pindamonhangaba 
e onde está instalado o 
Obelisco em Homenagem 
aos integrantes do município 
que participaram da Guarda 
de Honra.

Divulgação

“Neste primeiro 
momento foi possível 

verificar o trajeto que nosso 
city tour irá percorrer 
e verificar as ações de 

conservação que a Prefeitura 
poderá tomar para dar 
condições de realizarmos 
esse resgate histórico de um 
momento importante da 

nação brasileira e que teve 
significativa participação de 
Pindamonhangaba”, afirmou 
o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma.
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turismo
ComTur: Conselho Municipal de 
Turismo nomeia novo conselheiro

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, realizou mais 
uma edição do programa “City 
Tour Histórico-Cultural e Gastro-
nômico” pelos pontos turísticos da 
cidade. 

O programa realizado com 
público de multiplicadores para o 
fomento do turismocontou com 
a participação de comerciantes, 

professores aposentados, influen-
cers digitais, técnicos de nutrição, 
biomédica, técnica de enfermagem 
e profissionais liberais que inves-
tem e acreditam no crescimento e 
no turismo de Pindamonhangaba.

Ao chegar à Fazenda Nova 
Gokula, os convidados presencia-
ram o evento passeio de barco, 
com as Deidades, no lago do 
Bosque Radharani.

Pinda participa de 
evento de integração 
das cidades

No dia 8 de setembro, repre-
sentantes do Departamento de 
Turismo estiveram em Campos 
do Jordão para uma reunião com 
membros de Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapucaí, 
Monteiro Lobato, Tremembé, dis-
trito de São Francisco Xavier (São 
José dos Campos) - cidades que 
fazem parte da Região Turística 
Mantiqueira Paulista - para des-
tacar ações de integração para o 
fortalecimento edesenvolvimento 
do turismo nesta região.

Na última terça-feira (14), a 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo, representada pelo secre-
tário adjunto, Ricardo Flores, 
participou de uma reunião do 
ComTur  (Conselho Municipal de 
Turismo). Na oportunidade, o 
secretário adjunto foi nomeado 
como conselheiro suplente, na 
cadeira de representatividade 
do departamento de Turismo. 

“Agradeço a presidente Kelly 
Faria e demais conselheiros por 
essa oportunidade para tra-
balharmos em favor do desen-
volvimento turístico de Pinda-
monhangaba”, disse Ricardo 
Flores.

‘8º City Tour’ alavanca 
ações de turismo na cidade

“2º Feira Holística e Artesanato” 
divulga pontos turísticos

Evento contou com a presença 
da Van do Turismo para divulgar 
dos pontos turísticos de Pinda e 
serviu para que terapeutas, arte-
sãos, produtores de mel, automa-
tização natural, saboaria natural,  
geléias caseiras,  doces,  produtos 
veganos,  dietes, entre outros, 
pudessem divulgar seus trabalhos. 

No total, participaram 41 
expositores de Pinda, Taubaté, 
Tremembé, Caçapava, Guaratin-
guetá e Campos do Jordão.

Entre os participantes, 
houve o Refúgio Serra Bonita, 
localizado no Ribeirão grande,  
Um Jardim Vivo, localizado no 
Falésias. 

Secretaria de 
Cultura e Turismo 
se reúne com a 
Secretaria de 
Taubaté para troca 
de experiências

Nessa quarta-feira (15), 
houve um encontro entre 
membros das secretarias de 
Turismo de Pindamonhangaba 
e de Taubaté para trocar ex-
periências e vivências durante 
a pandemia. A reunião contou 
com a equipe de Pinda (Ricar-
do Flores e Fábio Vieira) e de 
Taubaté: Lucas Costa, Super-
visor Técnico, Ricardo Vilhena, 
Diretor de Turismo e Armando, 
Gestor de Turismo.

Família de Caxias do Sul é recepcionada em Pinda
Uma família de Caxias do Sul-RS visitou Pindamonhangaba e foi recepcionada no Museu para bate-pa-

po sobre turismo. Os turistas ganharam uma singela lembrança e se encantaram com o Museu.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação
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em pauta

Emoção marca inauguração 
do projeto “Gente Miúda”, 
que atuará na  confecção 
de fraldas infantis

“Esse projeto foi criado 
para atender famílias 
em vulnerabilidade 
social, com produção 
artesanal de fraldas 
infantis, para crianças 
de até dois anos de 
idade. O Fundo Social 
está trabalhando cada 
vez mais para atender 
as necessidades e gerar 
mais oportunidades 
e benefícios para 
as famílias de 
Pindamonhangaba”.

Cláudia Vieira domingues 
presidente  do 
Fundo soCial 

“Ficamos muito gratos com isso, porque ela 
era uma pessoa especial, incrível em todos os 
sentidos. Uma segunda mãe para mim. Este 
projeto representa um pouco dela, de muito 
carinho, muita bondade e é isso que queremos 
para as famílias que precisam das fraldas, que 
necessitam de amparo. Temos avançado muito 
em ações sociais e o Fundo Social tem papel 
fundamental nessa questão”.

Primeiras fraldas, foram doadas simbolizando a iniciativa social

denominado 
‘professora maria 
aparecida simões 
Vieira’, espaço 
recebe projeto 
de confecção de 
fraldas

isael domingues - preFeitoO Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamo-
nhangaba inaugurou a 

sede do projeto “Gente Miúda”, 
nessa quinta-feira (16). A sede, 
que fica na avenida Geraldo 
Prates da Fonseca, 55, no Les-
sa, ganhou o nome de ‘Profes-
sora Maria Aparecida Simões 
Vieira’.

O senhor Edison Vieira, viú-
vo da homenageada, agradeceu 
a presença de todos na inaugu-
ração.

Emocionada, a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade e 
filha da homenageada, Cláudia 
Vieira Domingues, também se 
referiu às pessoas presentes à 
solenidade com muito carinho: 
“Nós, filhos, irmãos estamos 
muito felizes. Faz 10 anos que 
minha mãe faleceu, e agora te-
mos essa homenagem para sua 
memória ficar mais viva ain-
da”, disse.

O presidente da Câmara, ve-
reador José Carlos Gomes – Cal, 
ressaltou os trabalhos da home-

nageada como professora e leu 
uma carta. “Quando o nome 
dela chegou à Câmara para a 

homenagem, diversos funcio-
nários ficaram contentes. Isso 
mostra o quanto ela era uma 
pessoa muito querida”.

O vice-prefeito e secretário 
de Governo e Serviços Públicos, 
Ricardo Piorino, destacou o em-
penho da equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade. “Cláudia, 
você realmente tem uma equi-
pe unida, focada no que faz, 
comprometida com a cidade. 
Vem fazendo uma grande dife-
rença junto às pessoas menos 
favorecidas. Sua mãe estaria 
muito orgulhosa”, disse.

O prefeito Isael Domingues 
afirmou que era um dia muito 
especial. “Hoje quero fazer uma 
saudação especial à família da 
minha sogra. Fico feliz por esse 
dia, gostaria de mostrar para 
vocês o quanto está trasbordan-
do o meu coração”. O prefei-
to também agradeceu a todos 
os vereadores pela aprovação 
unânime da indicação do nome 
da ‘Professora Maria Aparecida 
Simões Vieira’. 

Os filhos Antônio Carlos e 
Luiz Henrique também estive-
ram presentes; de fora do país, 
o filho Marcelo mandou mensa-
gem de agradecimento. Além de 

secretários municipais, servi-
dores públicos e moradores, os 
vereadores Regininha e Felipe 
Guimarães também participa-
ram do evento.

Muito emocionada, a presidente do Fundo Social e filha da homenageada, 
Cláudia Domingues agradeceu com carinho a presença de todos

Idealizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade, o ‘Gente Mi-
úda’ proporcionará às pessoas 
em situação de vulnerabilidade, 
que precisam de fraldas infan-
tis, a confecção dos produtos.

Os interessados devem 
procurar o Fundo Social para 
realizar um cadastro. Após o 
atendimento inicial, a equipe 

irá verificar se a família está 
inscrita no Cadastro Único e se 
a renda mensal é compatível 
para entrar no programa.

O contemplado aprovado 
deverá participar como volun-
tário do processo de produção 
das fraldas para seus filhos, 
com ajuda dos profissionais 
especializados.

O horário de funciona-
mento para que a pessoa 
possa produzir é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, e a pessoa terá direito 
a até 150 fraldas por criança 
no mês. Qualquer dúvida é 
só entrar em contato com o 
Fundo Social pelo telefone 
(12) 3642-2223.

Sobre o projeto
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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
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Foto: Divisão de Comunicação/CVP

ORDEM DO DIA

33ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a 
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. 

Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 20 de setembro de 2021, 

segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° Complementar n° 03/2021, 
do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a adquirir, por doação, com 
encargo, área localizada no Bairro Crispim - 
‘Fazenda Santa Clara’, para fins de drenagem de 
águas pluviais”. (Apresentada Emenda n° 01)

II. Projeto de Lei n° 216/2021, do Vereador 
Francisco Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho, 
que “Denomina a Estrada Municipal localizada no 
Bairro do Borba de JOSÉ MARIA TRANNIN”.

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 financeiro aos 
proprietários rurais e dá outras providências”.

IV. Projeto de Decreto Legislativo n° 09/2021, 
de autoria do Vereador José Carlos Gomes – Cal e 
subscrito pelos demais Vereadores, que “Concede 
a MEDALHA DE MÉRITO ATHAYDE MARCONDES”.

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

A 32ª sessão ordinária des-
ta legislatura foi realizada 
nesta segunda-feira,  dia 13 
de setembro, no plenário do 
Palácio Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Alckmin”, 
com uma pauta de 3 Projetos 
de Lei relacionados na Ordem 
do Dia. Desses projetos, dois 
acabaram tendo o adiamento 
aprovado pelos vereadores e 
um foi confirmado em vota-
ção unânime pelo plenário.

Primeiro 
adiamento
Após as fases de leitura das 

indicações e dos requerimen-
tos e das discussões dos do-
cumentos, o plenário iniciou a 
análise da pauta da Ordem do 
Dia e o primeiro projeto a ser 
votado foi o PL n° 147/2021, 
do vereador Gilson Nagrin 
(PP), que “Denomina a Praça 
localizada entre a Rua Tinin-
ga e Avenida Orlando Ferrei-
ra, no Residencial Maricá, de 
PRAÇA LOURIVAL MARQUES 

32ª Sessão Ordinária: Plenário determina o 
adiamento de 2 Projetos e aprova denominação

de rua no Residencial Santa Clara no Crispim
Um dos projetos era de autoria do Poder Executivo e teve o adiamento solicitado para

que os vereadores pudessem analisar melhor sua estrutura e seus impactos

MARTINS”. A pedido do pró-
prio autor, o documento foi 
adiado para a inclusão de no-
vos documentos.

Denominação
de rua
Na sequência, os vereado-

res analisaram, discutiram 
e aprovaram - por unanimi-
dade - o Projeto de Lei n° 
219/2021, do vereador Marco 
Mayor (PSDB), que “Denomi-

na de Rua PASTOR LUIZ MA-
RIANO a Rua 04 (quatro) do 
Loteamento Residencial Santa 
Clara de Pindamonhangaba”.

Biografia
Luiz Mariano nasceu em 

13 de maio de 1933 e era fi-
lho de Brazilia Cabral. Casou-
se com Geni Cardoso Mariano 
com quem teve 9 filhos: Sueli 
Cardoso Mariano (já falecida), 
Samuel, Salatiel, Salomão, 
Sandra, Selma, Luiz Gabriel, 
Salete e Eliel. Luiz Mariano foi 
um homem que serviu a cida-
de com seus serviços. Possuía 
uma alfaiataria na Rua dos 
Expedicionários e, por longos 
anos, produziu roupas para os 
cavalheiros da cidade. Possuía 
habilidade em consertar má-
quinas de costura e atendia a 
população com esse serviço. 
O relato de uma filha é vee-
mente notificando o fato de 
ser um verdadeiro cristão. Foi 
um homem que ajudou muitas 
famílias nas questões emocio-
nais e espirituais. Dava assis-
tência a tantas pessoas que 
o procuravam precisando de 
um aconselhamento. Foi res-
peitado e honrado entre gran-

des nomes do mundo eclesi-
ástico. Ajudava as serventes 
de limpeza da igreja no servi-
ço geral do templo. Era um ze-
lador e amava servir pessoas 
e no templo da igreja. Faleceu 
em 19 de fevereiro de 2017, 
por múltipla falência de ór-
gãos, Carcinoma de Próstata 
e Insuficiência Renal Crônica. 
Luiz Mariano deixou netos e 
bisnetos que são pessoas que 
têm se destacado em inúme-
ras funções, inclusive na área 
da música. Um dos seus netos 
ingressou na Marinha e outro 
mora na Alemanha partici-
pando da orquestra sinfônica.

Adiamento
O terceiro item da pauta 

da Ordem do Dia foi o Projeto 
de Lei n° 232/2021, do Poder 
Executivo, que “Cria o Pro-
grama Municipal Ambiental 
‘Protegendo Solos e Cultivan-
do Águas’, autoriza o Poder 
Executivo Municipal a pres-
tar apoio técnico de fomento 
e financeiro aos proprietários 
rurais e dá outras providên-
cias”. O vereador Herivelto 
dos Santos Moraes - Herivelto 
Vela (PT) alegou que não teve 
tempo de fazer uma análise 
mais detalhada do projeto e 
solicitou o adiamento por 7 
dias, o que foi aceito pelo ple-
nário em votação unânime. 
Assim, o projeto deve entrar 
na pauta de votação na próxi-
ma sessão ordinária, prevista 
para o dia 20 de setembro.

33ª Sessão
Ordinária 
E na próxima segunda-fei-

ra, dia 20 de setembro, a par-
tir das 14 horas, no Plenário 
“Dr. Francisco Romano de Oli-
veira” do Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, a Câmara de Pin-
damonhangaba realizará a 
33ª sessão ordinária de 2021. 
Além da participação da co-
munidade durante as sessões 
ordinárias - dentro dos pro-
tocolos sanitários vigentes 
- e visando dar ainda maior 
transparência dos atos legis-
lativos, a sessão ordinária - 
que é pública e aberta - terá 
a transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora NET e, 
também, pela internet no por-
tal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.
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Cidade registra  
2 óbitos, 
57 casos novos, 
33 recuperados de 
Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa quinta-feira 
(16), 2 óbitos confi rmados (San-
tana e Parque São Domingos).  A 
Prefeitura lamenta as mortes e 
se solidariza com os familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 57 casos novos e 33 recupera-
dos. No total, 19.154 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 18% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 13%.  A enfermaria está com 
ocupação de 30% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
194.676 (números atualizados 
até as 12 horas de 16 de setem-
bro), sendo 123.629 primeiras 
doses, 70.637 segundas doses, 
4.441 doses  únicas e 410 tercei-
ras doses. 

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. 

57 Casos novos
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araretama, Arco Íris, 
Azeredo, Boa Vista, Campo Belo, 
Campos Maia, Carangola, Casto-
lira, Centro, Cidade Nova, Cris-
pim, Feital, Galega, Boa Vista, 
Jardim Cristina, Jardim Rosely, 
Laerte Assunção, Mantiqueira, 
Mombaça, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Olivei-
ras, Ouro Verde, Santa Luzia, 
Santana, São Benedito, Socorro, 
Triângulo, Vila Rica, Vila São 
Benedito e Vila São Paulo.

33 Recuperados
Andrade, Araretama, Bela 

Vista, Castolira, Centro, Cícero 
Prado, Cidade Jardim, Cidade 
Jardim, Cidade Nova, Crispim, 
Feital, Jardim Regina, Laerte 
Assunção, Mantiqueira, Mom-
baça, Ouro Verde, Parque das 
Palmeiras, Pasin, Portal dos Eu-
caliptos, Santana, Socorro, Vila 
Rica e Vila São Benedito.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba está uti-
lizando 11 postos para vaci-
nação contra Covid-19 – in-
cluindo Drive-thru no Parque 
da Cidade. Com isso, o mu-
nicípio facilita a imunização 
de jovens, adultos e, princi-
palmente, idosos, gestantes e 
puérperas. Confi ra os públicos 
e horário de imunização em 
cada um dos postos nesta sex-
ta-feira (17).

1ª dose: 12 a 17 anos, 
incluindo as gestantes e 

puérperas
Das 8 às 11 horas: Ciaf/Saúde 

da Mulher, UBS Ipê 2 e PSF Ci-
dade nova

1ª dose: 18 anos ou mais 
– suspensa. Retoma dia 
20 (segunda-feira) como 

repescagem

1º dose: Gestantes e 
Puérperas com 18 anos 

ou mais
Das 8 às 11 horas: Sala de Va-

cina Central (Saúde da Mulher), 

Covid-19: Pinda mantém 11 
postos para facilitar vacinação

Atenção
- A Secretaria de Saúde 

informa que os frascos de 
vacina são multidoses e 
possuem 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. Pe-
dimos a compreensão.

- Todos precisam levar 
um documento de identi-
fi cação (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

- Quem perdeu a car-
teirinha de vacinação da 
Covid-19, favor procurar 
o posto que irá tomar a 
próxima dose e pedir a 
segunda via. É necessário 
levar um documento com 
foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou 
a primeira dose.

PSF Jardim Eloyna, PSF Vale 
das Acácias, PSF Campinas, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso e 
PSF Bela Vista

2ª dose (conforme a 
carterinha)

Coronavac:
Das 8 às 11 Centro Dia do Ido-

so/Vila Rica, PSF Jardim Eloyna, 
PSF Vale das Acácias, PSF Cam-
pinas, PSF Cruz Grande, PSF 
Bonsucesso e PSF Bela Vista

Pfi zer: das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, UBS Ipê 2 e PSF Ci-
dade Nova

Das 13 às 16 horas: PSF Nova 
Esperança e Centro Dia do Ido-
sos/Vila Rica

AstraZeneca:
Das 8 às 11 horas: Drive-Th-

ru no Parque da Cidade e PSF 
Nova Esperança

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas: Cisas Moreira

Das 13 às 16 horas: PSF Eloyna

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do CAPs 
(Centro de Atenção Psicosso-
cial) da Secretaria de Saúde, 
com o apoio da FASC (Facul-
dade Santa Cecília de Pinda-
monhangaba), lançou a Cam-
panha “Setembro Amarelo”, 
dia 15 (quarta-feira). A cam-
panha é direcionada à pre-
venção ao suicídio.

O lançamento ocorreu na 
FASC, que também recebeu o 
segundo encontro de líderes 
religiosos para debater sobre 
o tema. As autoridades reli-
giosas presentes foram Sérgio 
Gama Salum (Sacerdote de 
Umbanda); Eduardo D´An-
gelo Mimesse (Psiquiatra e 
Moderador da Mesa); padre 
Marcelo Henrique de Souza 
(Católico); Bramana Vaish-
nava Lokasaksi Dasa (Hare 
Krishna); Alexandre Francis-
co Silva (Evangélico); New-
ton Carlos Rodrigues Homem 
(Espírita); Priscilla de Alencar 
Pacheco (Cigana); Kadam Fa-
biana Santa Joaquim (Budis-
ta) e Pai Júlio César Martorelli 
(Candomblé).

Além dos líderes religio-
sos, o evento contou com a 
presença do público, que in-
teragiu e tirou suas dúvidas 
sobre o assunto. Quem não 
conseguiu comparecer pôde 
acompanhar pela transmis-
são ao vivo no Facebook da 
Prefeitura de Pinda. A edição 
deste ano do “Setembro Ama-
relo” tem como tema “Por 
onde anda seu sorriso?”.

O objetivo é a conscien-
tização a respeito da valori-
zação da vida. Os assuntos 
discutidos no dia foram: O 
suicídio entre os jovens bra-
sileiros: como enfrentar esse 
problema; como as religiões 
em suas diferentes doutrinas 
podem acolher dentro de sua 

visão de espiritualidade os 
que pensam em suicídio e as 
famílias enlutadas pelo sui-
cídio e qual a importância 
do diálogo e acolhimento na 
prevenção do suicídio.

A secretária de Saúde, 
Ana Cláudia Macedo, refor-
çou a importância do debate 
como recurso de prevenção 
ao suicídio. “É um momento 
de convidar toda a sociedade 
a pensar sobre a saúde men-
tal de uma forma mais com-
promissada, principalmente 
neste ano de pandemia em 
que os casos de suicídio infe-
lizmente cresceram. A ideia 
é ampliar os espaços de de-
bate sobre depressão e an-
siedade para que todos pos-
samos trazer respostas para 
essa questão social”, pontuou.

O diretor da FASC, Carlos 
Eduardo Aguiar Alves, disse 
que “foi um prazer ceder o es-
paço para um evento tão im-
portante neste momento de-
licado. Estamos abertos para 
o debate, dando continuação 
ao trabalho feito pelas irmãs 
franciscanas fundadoras da 
faculdade”.

Já a presidente do Comad 
(Conselho Municipal de Po-
líticas Públicas sobre Álcool 
e Drogas), Ana Paula de Oli-
veira, contou sobre a forma-
ção do Conselho e as futuras 
ações. “O Comad ainda está 
em processo de regulariza-
ção, porém já estamos com 
parcerias com os Caps e Pre-
feitura para a criação de um 
plano municipal de ação para 
prevenção e tratamento de 
casos relacionados ao tema 
da Campanha”.

O evento ainda reuniu au-
toridades municipais, como 
o presidente da Câmara, José 
Carlos Gomes – Cal, além da 
vereadora Regininha.

O grupo de artes cênicas 
da FASC encerrou a noite com 
uma apresentação de tea-
tro relacionado ao Setembro 
Amarelo.

Saiba mais
Desde 2014, a Associação 

Brasileira de Psiquiatria, em 
parceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina, organiza 
nacionalmente o Setembro 
Amarelo. O dia 10 de setem-
bro é ofi cialmente o Dia Mun-
dial de Prevenção ao Suicídio, 
mas a campanha acontece 
durante todo o ano. São re-
gistrados mais de 13 mil sui-
cídios todos os anos no Brasil 
e mais de 1 milhão no mun-
do. Trata-se de uma triste re-
alidade, que registra cada vez 
mais casos, principalmente 
entre os jovens. Cerca de 97% 
dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lugar 
está a depressão, seguida de 
transtorno bipolar e abuso de 
substâncias. Com o objetivo 
de prevenir e reduzir esses 
números, a campanha “Se-
tembro Amarelo” precisa do 
apoio de toda a sociedade

Pinda lança campanha 
“Setembro Amarelo” para 
prevenção ao suicídio

3º dose: Idosos de 85 anos 
ou mais 

(com esquema vacinal 
completo há 6 meses)

Das 8 às 11 horas: Centro Dia 
do Idoso/Vila Rica, PSF Jardim 
Eloyna, PSF Vale das Acácias, 
PSF Campinas, PSF Cruz Grande, 
PSF Bonsucesso e PSF Bela Vista.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do CAPs 
(Centro de Atenção Psicosso-
cial) da Secretaria de Saúde, 
com o apoio da FASC (Facul-
dade Santa Cecília de Pinda-
monhangaba), lançou a Cam-
panha “Setembro Amarelo”, 
dia 15 (quarta-feira). A cam-
panha é direcionada à pre-
venção ao suicídio.

O lançamento ocorreu na 
FASC, que também recebeu o 
segundo encontro de líderes 
religiosos para debater sobre 
o tema. As autoridades reli-
giosas presentes foram Sérgio 
Gama Salum (Sacerdote de 
Umbanda); Eduardo D´An-
gelo Mimesse (Psiquiatra e 
Moderador da Mesa); padre 
Marcelo Henrique de Souza 
(Católico); Bramana Vaish-
nava Lokasaksi Dasa (Hare 
Krishna); Alexandre Francis-
co Silva (Evangélico); New-
ton Carlos Rodrigues Homem 
(Espírita); Priscilla de Alencar 
Pacheco (Cigana); Kadam Fa-
biana Santa Joaquim (Budis-
ta) e Pai Júlio César Martorelli 
(Candomblé).

Além dos líderes religio-
sos, o evento contou com a 
presença do público, que in-
teragiu e tirou suas dúvidas 
sobre o assunto. Quem não 
conseguiu comparecer pôde 
acompanhar pela transmis-
são ao vivo no Facebook da 
Prefeitura de Pinda. A edição 
deste ano do “Setembro Ama-
relo” tem como tema “Por 
onde anda seu sorriso?”.

O objetivo é a conscien-
tização a respeito da valori-
zação da vida. Os assuntos 
discutidos no dia foram: O 
suicídio entre os jovens bra-
sileiros: como enfrentar esse 
problema; como as religiões 
em suas diferentes doutrinas 
podem acolher dentro de sua 

visão de espiritualidade os 
que pensam em suicídio e as 
famílias enlutadas pelo sui-
cídio e qual a importância 
do diálogo e acolhimento na 
prevenção do suicídio.

A secretária de Saúde, 
Ana Cláudia Macedo, refor-
çou a importância do debate 
como recurso de prevenção 
ao suicídio. “É um momento 
de convidar toda a sociedade 
a pensar sobre a saúde men-
tal de uma forma mais com-
promissada, principalmente 
neste ano de pandemia em 
que os casos de suicídio infe-
lizmente cresceram. A ideia 
é ampliar os espaços de de-
bate sobre depressão e an-
siedade para que todos pos-
samos trazer respostas para 
essa questão social”, pontuou.

O diretor da FASC, Carlos 
Eduardo Aguiar Alves, disse 
que “foi um prazer ceder o es-
paço para um evento tão im-
portante neste momento de-
licado. Estamos abertos para 
o debate, dando continuação 
ao trabalho feito pelas irmãs 
franciscanas fundadoras da 
faculdade”.

Já a presidente do Comad 
(Conselho Municipal de Po-
líticas Públicas sobre Álcool 
e Drogas), Ana Paula de Oli-
veira, contou sobre a forma-
ção do Conselho e as futuras 
ações. “O Comad ainda está 
em processo de regulariza-
ção, porém já estamos com 
parcerias com os Caps e Pre-
feitura para a criação de um 
plano municipal de ação para 
prevenção e tratamento de 
casos relacionados ao tema 
da Campanha”.

O evento ainda reuniu au-
toridades municipais, como 
o presidente da Câmara, José 
Carlos Gomes – Cal, além da 
vereadora Regininha.

O grupo de artes cênicas 
da FASC encerrou a noite com 
uma apresentação de tea-
tro relacionado ao Setembro 
Amarelo.

Saiba mais
Desde 2014, a Associação 

Brasileira de Psiquiatria, em 
parceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina, organiza 
nacionalmente o Setembro 
Amarelo. O dia 10 de setem-
bro é ofi cialmente o Dia Mun-
dial de Prevenção ao Suicídio, 
mas a campanha acontece 
durante todo o ano. São re-
gistrados mais de 13 mil sui-
cídios todos os anos no Brasil 
e mais de 1 milhão no mun-
do. Trata-se de uma triste re-
alidade, que registra cada vez 
mais casos, principalmente 
entre os jovens. Cerca de 97% 
dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lugar 
está a depressão, seguida de 
transtorno bipolar e abuso de 
substâncias. Com o objetivo 
de prevenir e reduzir esses 
números, a campanha “Se-
tembro Amarelo” precisa do 
apoio de toda a sociedade

Pinda lança campanha 
“Setembro Amarelo” para 
prevenção ao suicídio



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA 
CONSELHO FISCAL 

RESOLUÇÃO Nº 001/2021
REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO FISCAL
“Dispõe sobre o Regimento Interno do 
Conselho Fiscal do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba”
O CONSELHO FISCAL do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
elaborou, votou e aprovou o seu REGIMENTO 
INTERNO que publica a seguir:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÃO 
PRELIMINARES

Artigo 1º Fica instituído Regimento Interno 
do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba com objetivo 
de regulamentar e disciplinar o funcionamento 
como órgão de fiscalização e controle da 
gestão do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba.

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA E 
ATRIBUIÇÕES

Artigo 2º O Conselho Fiscal será composto da 
seguinte forma:
I - Presidente;
II - Secretario;
III - Conselheiro. 
Artigo 3º O Presidente do Conselho Fiscal 
será o membro titular indicado pelo Prefeito 
Municipal para um mandato de 2 (dois) anos. 
Parágrafo Único: Na ausência temporária ou 
vacância do Cargo de Presidente, assumirá 
o Conselho Fiscal o suplente indicado pelo 
Prefeito Municipal.
Artigo 4º Compete exclusivamente ao 
Presidente do Conselho Fiscal:
I - convocar, instalar e presidir as reuniões do 
Conselho;
II - aprovar previamente a agenda das reuniões 
do Conselho;
III - comunicar à Superintendência, quando 
for o caso, e ao Conselho Deliberativo das 
recomendações elaboradas pelo Conselho 
Fiscal;
IV - orientar a condução do exercício regular 
das funções do Conselho, sem prejuízo das 
prerrogativas legais de cada conselheiro;
V - indicar, quando for o caso, como relator, 
um conselheiro ou especialista contratado para 
apresentar aos demais membros quaisquer das 
matérias pautadas para deliberação;
VI - diligenciar para que as informações 
solicitadas pelos conselheiros sejam 
tempestivamente atendidas;
VII - assegurar a eficácia e o bom desempenho 
do Conselho;
VIII - sugerir a contratação de especialistas e 
peritos para mais bem instruírem as matérias 
sujeitas à deliberação do Conselho.
Artigo 5º O Secretário do Conselho Fiscal será 
eleito pelos demais membros do Conselho, 
podendo a votação que o eleger ser secreta ou 
não, conforme deliberação da maioria absoluta 
do Colegiado. 
Artigo 6º Em caso de renúncia ou a perda de 
Mandato de Secretário, deverá o Conselho 
Fiscal proceder posse a seu suplente, que 
completará o mandato do antecessor.
Artigo 7º Compete ao Secretário:
I - organizar a pauta dos assuntos a serem 
tratados e submetê-la ao Presidente do 
Conselho para posterior distribuição;
II - providenciar a convocação das reuniões 
do Conselho, dando conhecimento aos 
conselheiros e a eventuais participantes — 
local, data, horário e ordem do dia;
III - secretariar as reuniões, elaborar e lavrar 
as respectivas atas e outros documentos em 
livro próprio e coletar as assinaturas de todos 
os conselheiros que dela participaram, além 
de consignar o comparecimento de eventuais 
convidados;
IV - arquivar as atas e recomendações do 
Conselho Fiscal no Fundo.
V - informar a situação dos assuntos da pauta 
submetidos à consideração do Conselho que 
estiverem em diligência;
VI - providenciar a divulgação das recomendações 
feitas nas reuniões, desde que assinaladas como 
de natureza pública pelo Conselho;
VII - cuidar do padrão das apresentações para 
as reuniões do Conselho;
VIII - assegurar que os conselheiros recebam 
informações completas e tempestivas sobre os 
itens constantes da pauta das reuniões.
Artigo 8º Compete aos Conselheiros:
I - participar das discussões e deliberações 
do Conselho, apresentando, quando for o 
caso, sugestões, proposições, requerimentos, 
moções, questões de ordem, além de 
emitir parecer quando lhe for atribuída essa 
responsabilidade;
II - votar as proposições submetidas à 
deliberação do Conselho;
III - comparecer às reuniões nas datas e nos 
horários pré-fixados;
IV - desempenhar as funções para as quais 
forem designados;
V - relatar os assuntos que lhes forem 
distribuídos pelo Presidente;
VI - obedecer às normas regimentais;
VII - aprovar e assinar as atas das reuniões do 
Conselho;
VIII - apresentar à apreciação do Conselho 
qualquer assunto relativo à sua atribuição.
Artigo 9º Em caso de renúncia ou a perda de 
Mandato de Conselheiro, deverá o Conselho 
Fiscal proceder posse a seu suplente, que 
completará o mandato do antecessor.

CAPÍTULO III – DAS SESSÕES
Artigo 10º A sessão para posse e eleição do 
Secretário será realizada na primeira reunião 
ordinária, após a posse de seus membros. 
Artigo 11º As sessões ordinárias serão 
realizadas mensalmente, e as extraordinárias 
sempre que necessário. 
Artigo 12º Nas sessões ordinárias e 
extraordinárias, os suplentes poderão 
comparecer com direito a manifestar nos 
assuntos tratados.
§1º O Conselheiro titular que não puder 
comparecer, deverá comunicar sua ausência 
ao Presidente, que sempre que possível, 
convocará o suplente.
§2º O conselheiro suplente terá direito a voto na 
ausência do conselheiro titular.
§3º As reuniões serão convocadas mediante 
comunicado eletrônico ou telefônico com 
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência.
§4º A convocação de sessão subsequente, 
poderá ocorrer independentemente da 
comunicação prevista no §3º, desde que nova 
convocação seja feita na reunião normalmente 
realizada.
Artigo 13º As sessões terão a duração de 60 
(sessenta) minutos prorrogáveis, se necessário, 
por mais 30, e só poderá ser realizada com a 
formação de quórum correspondente à três dos 
membros do Conselho.
Artigo 14º No dia e horário marcados, havendo 
o número regimental, o Presidente abrirá 
a sessão e determinará a leitura da ata da 
reunião anterior, que depois de discutida e 
aprovada, será assinada pelo secretário, pelo 
Presidente e demais conselheiros presentes à 
sessão a que se referir à ata. 
Parágrafo Único: Decorrido o prazo estipulado 
no artigo anterior sem a formação de quórum 
mínimo, o Presidente mandará lavrar termo de 
presença e transferirá as matérias pautadas 
para a próxima sessão.
Artigo 15º Iniciada a reunião, é facultada 
tolerância de 15 (quinze) minutos para chegada 
dos conselheiros.
Artigo 16º As reuniões serão divididas em duas 
etapas:
I - Expediente;
II - Deliberações.
Parágrafo Único: Para cada uma das etapas 
será dedicado tempo de 30 (trinta) minutos.
Artigo 17º O período EXPEDIENTE será 
destinado para:
I - Leitura, discussão, aprovação e assinatura de 
ata;
II - Comunicações gerais de interesse ao Fundo;
III - Requerimento dos Conselheiros;
IV - Análise de processos encaminhados;
V - Assinatura de Resoluções ou outros 
documentos pertinentes.
Artigo 18º O período Deliberações será destinado 
exclusivamente para apreciação dos processos 
encaminhados, levando em consideração:
I - Discussão;
II - Votação.
§1º Colocada em discussão a matéria, os 
conselheiros poderão fazer uso da palavra pelo 
tempo máximo de 03 (três) minutos.
§2º Encerrada discussão, os conselheiros 
poderão solicitar vistas do processo, cuja 
devolução deverá ser feita inadiavelmente, 07 
(sete) dias depois.
Artigo 19º Encerrada discussão, proceder-se-á 
votação aberta dos conselheiros por ordem de 
assento na mesa, no sentido horário.
Parágrafo Único: Nesta fase, não será 
admitida nenhuma discussão sobre a matéria.

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS E FINAIS

Artigo 20º Para efeitos deste Regimento Interno, 
entende-se por maioria simples o que depende 
do voto favorável da maioria dos conselheiros 
presentes à sessão e, por maioria absoluta, 
a que compreende a metade e mais um dos 
membros que compõem o Conselho Fiscal.
Artigo 21º As atas deverão conter 
obrigatoriamente:
I - Hora e local da reunião;
II - Os nomes dos conselheiros presentes e dos 
que estiverem ausentes;
III - Relação dos processos enviados a Sessão;
IV - Referência as matérias julgadas e ao 
resultado das deliberações.
Artigo 22º Serão admitidas as seguintes 
justificativas como ausência:
I - Férias;
II - Licença Médica;
III - Licença Não Remunerada;
IV - Casamento;
V - Falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos;
VI - Comparecimento em Júri ou serviços 
obrigatórios por lei;
VII - Viagem a serviço do Fundo;
VIII - Viagem a serviço da Municipalidade;
IX - Impossibilidade de locomoção;
X - Ausência decorrentes de atividade 
funcionais inadiáveis;
Parágrafo Único: As comunicações deverão 
ser apresentadas ao Presidente do Conselho 
Fiscal preferencialmente de forma antecipada, 
ou na impossibilidade, em prazo não superior à 
48 (quarenta e oito) horas.
Artigo 23º Este Regimento Interno poderá 
a qualquer momento e com voto da maioria 
absoluta dos Conselheiros, sofrer alterações 
com o propósito de aprimorá-lo.
Artigo 24º O presente Regimento Interno entra 
em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Daniela F. Braz Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal        

 Roberto Pereira de Souza      
Conselheiro 

José G. de Oliveira Barbosa
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
CONSELHO FISCAL 

RESOLUÇÃO N° 02/2021

REGIMENTO INTERNO DO FUNDO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, 
Superintendente do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, após deliberação do 
Conselho de Administração, torna público a 
seguinte resolução:

TÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - O Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba, criado pela Lei n° 01, de 
19 de janeiro de 2004, é entidade destinada ao 
pagamento de aposentadorias e pensões com 
sede e foro na cidade de Pindamonhangaba e 
atuação em todo o território do Município no 
âmbito de suas competências.
Art. 2º- O Fundo de Previdência tem por 
finalidade a formulação, a execução, o 
acompanhamento e o controle das políticas 
de previdência dos servidores, aposentados 
e pensionistas vinculados ao RPPS de 
Pindamonhangaba.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º - O Fundo tem a seguinte estrutura 
administrativa:
I – Superintendência: 
1. Superintendente
II - Órgãos Colegiados: 
1. Conselho de Administração;
2. Conselho Fiscal.
Parágrafo 1º - O Órgão Colegiado, a que 
se refere o item 01 do inciso II deste artigo, 
qual seja, o Conselho de Administração será 
disciplinado por Regimento Interno próprio.
Parágrafo 2º - O Órgão Colegiado, a que se 
refere o item 02 do inciso II deste artigo, qual 
seja, o Conselho Fiscal será disciplinado por 
Regimento Interno próprio.

TÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA E ÓRGÃOS 

COLEGIADOS

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - São atribuições do Superintendente:
I – Participar das reuniões dos Conselhos de 
Administração e Fiscal;
II – Solicitar ao Prefeito Municipal a iniciativa de 
leis e de medidas administrativas de interesse 
do Fundo e, principalmente, do RPPS;
III – Representar o Fundo em juízo, e fora dele, 
ressalvado o disposto sobre a Procuradoria; 
IV – Solicitar compras e contratação de 
serviços; 
V – Analisar, aprovar e assinar atos de pensão 
e aposentadoria dos servidores vinculados ao 
RPPS;
VI – Julgar, na esfera administrativa, 
recursos quanto à concessão, manutenção, 
suspensão, cassação e cessação de benefícios 
previdenciários do RPPS e quanto ao cálculo e 
atualização dos respectivos valores;
VII – Instaurar inquéritos e processos 
administrativos no Fundo, seu julgamento 
final na esfera administrativa e aplicação das 
medidas cabíveis, em articulação com os 
Procuradores Municipais;
VIII – Celebrar contratos, acordos e convênios 
em nome do Fundo, submetendo-os, 
quando couber, à aprovação do Conselho 
Administrativo;
IX – Autorizar pagamentos;
X – Apreciar e encaminhar ao órgão colegiado 
de deliberação:
a) proposta orçamentária;
b) subsídios, relativos ao Fundo, para a 
elaboração dos anteprojetos de plano 
plurianual e de lei de diretrizes orçamentárias 
do Município;
c) plano de custeio do RPPS;
d) programação financeira;
e) prestações de contas do RPPS, incluindo as 
demonstrações contábil-financeiras previstas 
pela legislação pertinente para acompanhá-las;

CAPÍTULO II
DO RPPS

Art. 5º - O Conselho Fiscal poderá reunir-
se periodicamente com o Conselho de 
Administração para tratar de assuntos de 
interesse comum e desenvolver uma agenda 
de trabalho. 
Art. 6º - O Conselho de Administração tem o 
direito e o dever de participar das reuniões do 
Conselho Fiscal em que se discutam assuntos 
sobre os quais deva opinar. 
Art. 7º - O secretário do Conselho Fiscal 
deve fornecer aos membros do Conselho de 
Administração e à Superintendência cópia 
integral ou arquivo digital das atas de todas as 
reuniões. 
Art. 8º - O Conselho Fiscal pode realizar 
reuniões específicas com a Superintendência e 
com o Conselho de Administração sempre que 
necessitar. 
Art. 9º - O Conselho Fiscal deve manter com 
a Superintendência uma relação transparente 
e de cooperação, tanto no processo de 
fiscalização como nas suas frequentes 
interações. 
Art. 10 - Toda comunicação relevante 
entre Conselho e Superintendência deve, 
preferencialmente, ser formalizada, para que 
possa haver um monitoramento adequado das 
providências e responsabilidades definidas. 
Art. 11 - O Conselho Fiscal deve se 
assegurar de que as informações sejam 
recebidas periodicamente, com antecedência, 
quantidade, forma e profundidade adequadas.

TÍTULO IV
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS
Art. 12 - Os benefícios previdenciários deverão 
ser concedidos observando os parâmetros 
definidos na Lei n° 01, de 19 de janeiro de 
2004 e em observância as manualizações 
técnicas a serem aprovadas pelo Conselho de 
Administração.
Parágrafo Único: As manualizações técnicas 
devem estar atualizadas as normas e portarias 
editadas pela Secretaria de Previdência Social 
conforme o Programa de Certificação Institucional 
e Modernização da Gestão de RPPS.
Art. 13 - Concedido o benefício, deverá o Fundo 
de Previdência providenciar envio dos dados ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para 
as devidas análises e homologações de praxe.
Art. 14 - Havendo tempo de contribuição 
anterior ao ingresso do segurado ao Regime 
Próprio de Previdência Social, deverá o Fundo 
analisar possibilidade de solicitar Compensação 
Previdenciária junto ao RGPS ou RPPS.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Arrecadação e do Recolhimento

Art. 15 - A arrecadação e o recolhimento 
mensal das contribuições previdenciárias ou 
qualquer outra importância devida ao Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba, 
sejam pelos inativos ou pensionistas, e dos 
órgãos empregadores responsáveis pela 
retenção, deverão ser repassadas até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
competência.
§1º O órgão empregador e seu gestor será 
responsável de forma objetiva e pessoal 
pelo não recolhimento, retenção e repasse 
dos valores proveniente de contribuição 
previdenciárias e outras importâncias devidas 
ao RPPS, sem prejuízo de responsabilidade 
cível, administrativa e criminal.
Art. 16 - As contribuições devidas e repassadas 
ao Fundo deverão ser feitas em guia própria 
contendo minimamente as informações do 
órgão depositante, tipo de contribuição, data, 
deduções e valores.
Parágrafo único. É expressamente proibido 
parcelamento de apropriação indébita e 
utilização indevida, exceto quando autorizado 
pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de 
Previdência Social.

Seção II
Da Utilização dos Recursos

Art. 17 - Os valores arrecadados só poderão 
ser utilizados para:
I- Pagamento de benefícios previdenciários 
previstos nesta lei;
II - Pagamento de compensação previdenciária 
prevista na Lei Federal 9.796/1999.

Seção III
Do Registro Contábil

Art. 18 - O Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Pindamonhangaba 
deverá atender as normas de contabilidades 
fixados pelo órgão de controle da União, 
devendo publicar na imprensa oficial até 
30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, demonstrativo financeiro e 
orçamentário da receita e despesa, nos termos 
da Lei Federal 9.717 de 27 de novembro de 
1998 e seu regulamento.

Seção IV
Da Divulgação de Dados

Art. 19 - O Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba publicará o presente 
regimento em Imprensa Oficial.
Art. 20 - O Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba publicará o Relatório 
Anual de Atividades contendo os pareceres 
dos Conselhos Administrativo e Fiscal, da 
assessoria atuarial e de auditorias, juntamente 
com as demonstrações financeiras do 
exercício anterior, para conhecimento dos seus 
segurados e dependentes.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - O presente Regimento Interno entra 
em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Presidente do Conselho de

 Administração do FPMP

Cléia Alves Casagrande
Conselheira

Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta
Conselheira                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA

            FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICI-
PAL DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO FISCAL
RESOLUÇÃO Nº 003/2021
“Dispõe sobre o Código de Ética do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba”
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do FUN-
DO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDA-
MONHANGABA, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO a necessidade do Fundo de 
perenizar altos padrões de conduta profissional 
na gestão do Regime Próprio de Previdência do 
Município,
CONSIDERANDO o interesse do FUNDO DE PRE-
VIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDA-MONHANGABA 
em atender, voluntariamente, aos critérios determi-
nados pela Secretaria da Previdência do Ministério 
da Economia – ME, para a certificação Pró-Gestão 
RPPS (Portaria MPS nº 185/2015),
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho de 
Administração, na reunião ordinária realizada dia 
17 de agosto de 2021, às 9 horas e 30 minutos, 
na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba, conforme ATA da 3ª Reunião Ordinária 
do Conselho de Administração.
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica instituído o CÓDIGO DE ÉTICA 
do Fundo de Previdência Municipal de Pinda-
monhangaba, na forma desta Resolução.
Artigo 2º Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos

Presidente do Conselho de 
Administração do FPMP

CÓDIGO DE ÉTICA 
DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE PINDAMONHANGABA
CAPÍTULO I – MISSÃO

Artigo 1º. É missão do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba assegurar os be-
nefícios previdenciários aos segurados do Regime 
Próprio de Previdência Social, focando a eficiên-
cia, qualidade, transparência, responsabilidade e o 
equilíbrio atuarial e financeiro. 

CAPÍTULO II – VISÃO
Artigo 2º. Ser referência na gestão de serviços 
previdenciários em nível nacional por meio da 
qualificação permanente de seus servidores e 
conselheiros, buscando a eficiência dos ser-
viços por meio de uma atuação responsável, 
transparente e sustentável.

CAPÍTULO III – DOS VALORES E PRINCÍ-
PIOS

Artigo 3º. Os servidores, conselheiros e de-
mais colaboradores deverão observar os se-
guintes princípios:
I- Interesse Público;
II- Legalidade;
III- Impessoalidade;
IV- Moralidade e Probidade;
V- Publicidade dos atos;
VI- Eficiência e Competência;
VII- Imparcialidade;
VIII- Responsabilidade Social;
IX- Credibilidade e Transparência;
X- Ética;
XI- Governança e Conformidade;
XII- Respeito e Satisfação do beneficiário;
XIII- Respeito Hierárquico;
XIV- Profissionalismo;
XV- Ceticismo.

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES FUNDA-
MENTAIS

Artigo 4º. São deveres fundamentais dos servi-
dores, conselheiros, colaboradores, bem como 
todos que tenham relação direta ou indireta 
com o Fundo de Previdência Municipal de Pin-
damonhangaba:
I - Desempenhar, de forma eficaz e tempestiva, 
as atribuições pertinentes ao cargo ou função 
de que seja titular ou suplente;
II - Exercer as funções pertinentes ao RPPS 
sempre que possível em equipe, com visão 
integrada dos serviços de responsabilidade do 
Fundo, objetivando sempre o melhor atendi-
mento, cortesia e transparência;
III - Manter em sigilo quaisquer informações que, 
se divulgadas, possam acarretar prejuízos ao pa-
trimônio e à imagem do Fundo, bem como guardar 
discrição e reserva quanto a documentos, fatos e 
informações, independentemente de terem sido 
qualificados ou não como confidenciais, salvo se 
de caráter público, se autorizada sua divulgação 
ou se a lei assim o determinar;
IV - As atividades pertinentes aos servidores e 
conselheiros, bem como a resolução dos pro-
blemas e demandas apresentadas pelos segu-
rados ou demais cidadãos deverão ser realiza-
das com eficiência e probidade;
V - Tratar de forma cuidadosa os interesses do 
Fundo e dos seus segurados, observando os 
princípios éticos e o interesse público;
VI - Respeitar de forma ampla as divergências, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distin-
ção de qualquer natureza;
VII - Exercer suas funções com legalidade e 
respeito hierárquico;
VIII - Agir com cordialidade e respeito com de-
mais servidores e membros dos conselhos;
IX - Comunicar imediatamente aos seus supe-
riores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, solicitando as providências 
cabíveis;
X - Manter seu ambiente de trabalho limpo e 
organizado;
XI - Se vestir adequadamente;
XII - Participar das atividades em que for convo-
cado para aperfeiçoar o desempenho de suas 
funções;
XIII - Manter-se atualizado com as normas e 
legislações que definem as atividades e benefí-
cios previdenciários;
XIV - Se atentar às normas internas e de segu-
rança de informação;
XV - Facilitar e acompanhar as atividades de 
fiscalização dos órgãos internos e externos;
XVI - Não se ausentar de forma injustificada de 
seu local de trabalho;
XVII - Auxiliar na divulgação do conteúdo deste 
documento estimulando e ajudando no seu in-
tegral cumprimento.

CAPÍTULO V – DAS VEDAÇÕES
Artigo 5º. É vedado as seguintes condutas no 
Fundo de Previdência Municipal de Pindamo-
nhangaba:
I - Utilizar de seu cargo ou função para obter 
benefício de qualquer natureza para si ou para 
outrem;
II - Auxiliar ou prejudicar deliberadamente a re-
putação de outros servidores, conselheiros ou 
beneficiários;
III - Aceitar e ser conivente com erros ou des-
vios a este Código de Ética;
IV - Utilizar de subterfúgios para dificultar o 
exercício regular de direito de qualquer pessoa, 
causando prejuízo ou dano;
V - Deixar de utilizar avanços tecnológicos e 
científicos disponíveis para realização de seu 
trabalho ou função;
VI - Permitir e se utilizar de perseguições, sim-
patias, antipatias, caprichos, paixões, interesses 
escusos e de terceiros, no trato do bem público;
VII - Requerer, sugerir ou receber qualquer 
tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer 
espécie, para si ou para outros, com objetivo 
de cumprir com suas atribuições ou interferir na 
de outro servidor / conselheiro;
VIII - Modificar, alterar ou deturpar documento 
público de qualquer natureza;
IX - Utilizar e desviar servidor público para 
atendimento de assuntos particulares diverso 
de sua atribuição;
X - Ter a posse de documento oficial sem auto-
rização fora do ambiente de trabalho;
XI - Utilizar de seu cargo ou função para repassar 
informações privilegiadas obtidas no âmbito inter-
no em benefício próprio ou de terceiros;
XII - Apresentar-se no ambiente de trabalho 
embriagado ou sob efeito de substancias en-
torpecentes;
XIII - Utilizar ou subtrair, para si ou para outrem, 
recursos pertencentes ao patrimônio público 
municipal.

CAPÍTULO VI – DOS ATENDIMENTOS 
Artigo 6º. No relacionamento entre os servido-
res, deve-se observar o respeito e o profissio-
nalismo, mantendo clima organiza-cional propí-
cio ao desenvolvimento do FUNDO, devendo 
as áreas somarem esforços para o alcance da 
missão do RPPS. 
Art. 7º. Todos os atendimentos devem ser reali-
zados de forma respeitável, com informações cor-
retas e tempestivas, fundadas na legislação, as-
segurando a efetividade dos serviços oferecidos. 
Parágrafo único. É assegurado, a qualquer 
interessado, o direito de protocolizar requeri-
mento, cabendo ao servidor responsável enca-
minhá-lo ao departamento competente.
Art. 8º. O relacionamento com outros municípios 
e com os órgãos do Poder Executivo e Legislati-
vo do Município são regidos pelo respeito e par-
ceria, sempre orientadas para a melhoria de re-
sultados, troca de experiências e o bem comum.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 9º O descumprimento aos princípios e 
normas definidas neste Código, constituirá in-
fração ética suscetível a pena de advertência 
escrita e reservada.
Parágrafo Único: Em caso de reincidência, será 
aplicada a pena de censura pública. 
Artigo 10º Para fixação da pena de censura pri-
vada, serão considerados o ato praticado pelo 
denunciado e seus antecedentes, circunstâncias 
atenuantes ou agravantes e as consequências 
do fato/ato praticado ou conduta adotada.
§1º A censura privada poderá conter determi-
nação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou 
retratar-se, por meio de instrumentos conside-
rados eficazes para atingimento dos objetivos 
pretendidos;
§ 2º A censura será comunicada ao superior 
hierárquico que determinará anotação em seus 
registros funcionais, com implicações legais ou 
de regulamento;
§3º Os procedimentos de apuração de desvio 
ético contido neste Código, deverá obedecer 
ao devido processo legal, a ampla defesa e ao 
contraditório;
Artigo 11º Todo procedimento deverá tramitar 
sob sigilo absoluto até a conclusão final, so-
mente tendo acesso às informações as partes, 
seus defensores devidamente constituídos e as 
autoridades públicas competentes.
Artigo 12º Os casos omissos serão encami-
nhados ao Conselho de Administração do Fun-
do de Previdência Municipal de Pindamonhan-
gaba para deliberação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos

Presidente do Conselho de 
Administração do FPMP                                
 Cléia Alves Casagrande

Conselheira  
Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta

Conselheira                                                                                                                          

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA AS VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA

O Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 4966/2009 e alterado pela 
Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, resolve homologar o presente edital para o processo 
eleitoral 2021:

DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
O CMC de Pindamonhangaba é formado por 16 (dezesseis) membros titulares, sendo 8 (oito) 
representantes da Sociedade Civil, eleitos na forma deste Edital e 8 (oito) do Poder Público 
Municipal, que serão indicados por Secretarias Municipais; 
Para cada membro titular haverá um membro suplente, que o deverá substituir em seus impedimentos 
temporários e o sucederá em caso de vacância do cargo; 
O mandato dos Conselheiros terá a duração de dois anos, com direito à uma única recondução; 
Os representantes da Sociedade Civil não poderão ser inscrever para a vaga se ocuparem cargos 
de confiança ou em comissão na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal até o dia 
da eleição; 
Os Conselheiros não serão remunerados no exercício de suas funções, consideradas de relevante 
interesse público para o município; 

DO CANDIDATO A CONSELHEIRO
Poderão se inscrever para participar do Processo Eleitoral na condição de candidato a Conselheiro, 
qualquer munícipe, vinculado a entidades, movimentos, grupos e espaços ligados ao seguimento 
cultural do Município de Pindamonhangaba, das seguintes áreas: 
- 01 (um) representante de Artes Cênicas; 
- 01 (um) representante de Artes Visuais/Audiovisual; 
- 01 (um) representante de Artesanato; 
- 01 (um) representante de Cultura Popular; 
- 01 (um) representante de Dança; 
- 01 (um) representante de Literatura; 
- 01 (um) representante de Música; 
- 01 (um) representante da Cultura Afro-Brasileira.
O fazedor de arte e cultura residente em Pindamonhangaba, inscrito e deferido no Cadastro Municipal de 
Cultura de 2020 ou que comprove atuação nos dois últimos anos na área do respectivo seguimento que 
pretenda concorrer, também poderão participar do processo.
O participante só poderá concorrer por um único seguimento cultural do Conselho.

DOS IMPEDIMENTOS
Ficam impedidos de participar do processo:
a) Pessoas, movimentos ou entidade que não residam ou tenham sede no município de 
Pindamonhangaba.
b) Pessoas que tenham sido destituídas, tenham desistido ou se ausentado sem justificativa, do 
CMC no último mandato.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas de 16/09 até o dia 06/10, por meio de formulário online 
disponível no site da prefeitura de Pindamonhangaba, na área da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo;
O formulário deve ser preenchido com dados pessoais, o seguimento que pretende concorrer, um 
resumo de sua atuação na área cultural e alguma forma de comprovação.
As pessoas que tenham dificuldade de acesso à internet, poderão solicitar ajuda no Departamento de 
Cultura para realizar sua inscrição;

DO PROCESSO ELEITORAL 
A lista de candidatos deferidos e indeferidos será publicada no dia 13 de outubro de 2021, no Jornal 
Tribuna do Norte;
O prazo para recurso será de 13 a 15 de outubro. Devendo ser dirigido a Comissão Eleitoral, por 
escrito, de modo justificado e instruído com devido conjunto probatório; não será admitido recurso 
verbal, não podendo haver candidatura após a publicação da lista de candidatos.
No dia 19 de outubro será publicado a lista de todos os candidatos finais, com o resumo de sua 
atuação, o seguimento em que concorre e foto (caso haja).
A eleição ocorrerá no dia 26 de outubro, às 19h, com tolerância máxima de 10 minutos, pela plataforma 
google meet, por link a ser disponibilizado por publicação na Tribuna do Norte. 
Cada eleitor deve entrar com uma única conta e deve se apresentar por imagem e áudio. 
O eleitor escolherá apenas um candidato por seguimento.
Concluída a votação, a Comissão Eleitoral procederá imediatamente à apuração; 
Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos mais votados e serão suplentes 
aqueles cuja votação ficar mais próxima dos eleitos como titulares; 
Em caso de empate, será escolhido o candidato que tiver maior tempo de atuação no respectivo 
seguimento em que concorre; persistindo o empate, será escolhido o candidato de maior faixa etária; 
Em caso de reminiscência de cadeira de algum seguimento, essa será preenchida por uma nova 
escolha, após apuração de todos os demais seguimentos, entre candidatos remanescentes de 
cadeiras já ocupadas.
Os eleitos da Sociedade Civil tomarão posse após nomeação, por meio de publicação em Portaria do 
Prefeito, em conjunto com representantes indicados do Poder Público Municipal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral, que conforme resolução CMC 
02/2021 é composta pelos seguintes conselheiros:
- Gislene Alves
- Mauro Moraes
- Renan Teixeira

Contato e informações pelo telefone (12) 3642-1080 ou pelo e-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br

DATAS E PRAZOS:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DE 16/09 A 06/10

PUBLICAÇÃO DOS DEFERIDOS/INDEFERIDOS DIA 13 DE OUTUBRO

PERIODO PARA RECURSO DE 13/10 A 15/10

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL E DO LINK PARA A ELEIÇÃO: DE 19 DE OUTUBRO

ELEIÇÃO: DIA 26 DE OUTUBRO

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO FISCAL
RESOLUÇÃO N° 04/2021

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, Su-
perintendente do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, após deliberação do Conselho de Adminis-
tração, torna público a seguinte resolução:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÃO 
PRELIMINARES

Artigo 1º Fica instituído Regimento Interno do 
Conselho de Administração do Fundo de Pre-
vidência Municipal de Pindamonhangaba com 
objetivo de regulamentar e disciplinar o funcio-
namento do órgão deliberativo. 
CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES
Artigo 2º O Conselho de Administração será 
composto da seguinte forma:
I - Presidente;
II - Secretário;
III - Conselheiros. 
Artigo 3º O Presidente do Conselho de Admi-
nistração será eleito entre seus Pares para um 
mandato de 2 (dois) anos. 
Parágrafo Único: O Conselho poderá por 
maioria, conceder autorização para que o Pre-
sidente se afaste temporariamente de suas fun-
ções, desde que seja por motivo de força maior 
ou grande relevância. 
Artigo 4º Compete exclusivamente ao Presiden-
te do Conselho de Administração:
I - Presidir os trabalhos das sessões;
II - Assinar os encaminhamentos;
III - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - Designar membros de comissões e grupos 
de trabalho;
V - Exercer o voto desempate nas votações per-
tinentes ao Colegiado;
VI - Convocar as reuniões ordinárias e extra-
ordinárias;
VII - Convocar suplentes em caso de vacância;
VIII - Encaminhar ao Superintendente do Fundo 
de Previdência os pedidos de informações e do-
cumentos em geral;
IX - Utilizar da palavra durante as reuniões com 
objetivo de esclarecer e orientar discussões das 
matérias em deliberação;
X - Advertir os Conselheiros que, durante a reunião, 
não observarem o decoro exigido, podendo ainda, 
remeter o desvio ao Comitê de Ética;
XI - Confeccionar relatório anual de trabalhos 
do Conselho, apresentando na última sessão do 
exercício para deliberação. 
Artigo 5º O Secretário do Conselho de Admi-
nistração será eleito pelos demais membros do 
Conselho, podendo a votação que o eleger ser 
secreta ou não, conforme deliberação da maio-
ria absoluta do Colegiado. 
Artigo 6º Em caso de renúncia ou a perda de 
Mandato de Secretário, deverá o Conselho de 
Administração proceder posse a seu suplente, 
que completará o mandato do antecessor.
Artigo 7º Compete ao Secretário:
I - Lavrar ata da reunião;
II - Auxiliar o Presidente na organização e elabo-
ração da pauta dos trabalhos;
III - Proceder a entrega dos processos e documentos 
aos conselheiros mediante registro em protocolo;
IV - Organizar e distribuir os trabalhos da Secre-
taria distribuindo tarefas aos servidores que lhe 
são subordinados;
V - Atualizar e manter organizado o arquivo;
VI - Enviar comunicados de reuniões aos demais 
conselheiros.
Artigo 8º Compete aos Conselheiros:
I - Participar das reuniões, discussões e deli-
berações, dirigindo-se aos colegas com decoro 
exigido;
II - Analisar os processos apresentados, poden-
do se necessário pedir vistas pelo prazo máximo 
de 07 (sete) dias;
III - Aceitar as designações para compor comissões 
ou grupos de trabalho, exceto por motivo justificado;
IV - Declarar-se impedido quando houver deli-
beração de interesse que possa lhe afetar, ou 
quando estiver envolvido interesse de cônjuge, 
parentes consanguíneos e afins até 3º grau, sob 
pena de nulidade da decisão;
V - Declarar impedido colega conselheiro que votar 
contrariando as condições previstas no inciso IV;
VI - Utilizar-se da palavra quando autorizado 
pelo Presidente;
VII - Apreciar o conteúdo das avaliações atua-
riais e peças de planejamento;
VIII - Deliberar sobre o relatório mensal de ativi-
dades do Conselho Fiscal.
Artigo 9º Em caso de renúncia ou a perda de 
Mandato de Conselheiro, deverá o Conselho de 
Administração proceder posse a seu suplente, 
que completará o mandato do antecessor.

CAPÍTULO III – DAS SESSÕES
Artigo 10º A posse dos Conselheiros eleitos, 
titulares e suplentes, e a eleição do Presidente 
e Secretário dar-se-á na Primeira Reunião Ordi-
nária do Conselho de Administração ao final do 
mandato daqueles que o precederam.
Artigo 11º Nas sessões ordinárias e extraordiná-
rias, os suplentes poderão comparecer com obje-
tivo de auxiliar e subsidiar seu titular, com informes 
pertinentes as matérias a serem analisadas.
§1º Os membros suplentes terão direito a exercer 
voto quando estiverem em substituição temporária.
§2º As reuniões serão convocadas pelo Presidente 
do Conselho de Administração mediante comuni-
cado eletrônico ou telefônico com pelo menos 24 
(vinte e quatro) horas de antecedências.
§3º O Conselheiro titular que não puder compare-
cer, deverá comunicar sua ausência ao Presidente, 
que sempre que possível, convocará o suplente.
§4º A convocação de sessão subsequente, poderá 
ocorrer independentemente da comunicação pre-
vista no §2º, desde que nova convocação seja feita 
na reunião normalmente realizada.
Artigo 12º As sessões terão a duração de 60 
(sessenta) minutos prorrogáveis, se necessário, 
por mais 30, e só poderá ser realizada com a 
formação de quórum correspondente à metade 
e mais um dos membros do Conselho.  
Artigo 13º No dia e horário marcados, havendo o 
número regimental, o Presidente abrirá a sessão e 
determinará a leitura da ata da reunião anterior, que 
depois de discutida e aprovada, será assinada pelo 
secretário, pelo presidente e demais conselheiros 
presentes à sessão a que se referir à ata. 
§1º Não havendo número regimental, haverá 
convocação do respectivo suplente para abertu-
ra dos trabalhos.
§2º Decorrido o prazo estipulado no artigo anterior 
sem a formação de quórum mínimo, o presidente 
mandará lavrar termo de presença e transferirá as 
matérias pautadas para a próxima sessão.
Artigo 14º Iniciada a reunião, é facultada tole-
rância de 15 (quinze) minutos para chegada dos 
conselheiros.
Artigo 15º As reuniões serão divididas em duas 
etapas:
I - Expediente;
II - Deliberações.
Parágrafo Único: Para cada uma das etapas 
será dedicado tempo de 30 (trinta) minutos.
Artigo 16º O período EXPEDIENTE será des-
tinado para:
I - Leitura, discussão, aprovação e assinatura 
de ata;
II - Comunicações gerais de interesse ao FUN-
DO DE PREVIDÊNCIA;
III - Requerimento dos Conselheiros;
IV - Análise de processos encaminhados;
V - Assinatura de Resoluções ou outros docu-
mentos pertinentes.
Artigo 17º O período Deliberações será destina-
do exclusivamente para apreciação dos proces-
sos encaminhados, levando em consideração:
I - Discussão;
II - Votação.
§1º Colocada em discussão a matéria, os conse-
lheiros poderão fazer uso da palavra pelo tempo 
máximo de 03 (três) minutos.
§2º Encerrada discussão, os conselheiros pode-
rão solicitar vistas do processo, cuja devolução 
deverá ser feita inadiavelmente, 07 (sete) dias 
depois.
Artigo 18º Encerrada discussão, proceder-se-á 
votação aberta dos conselheiros por ordem de 
assento na mesa, no sentido horário.
Parágrafo Único: Nesta fase, não será admitida 
nenhuma discussão sobre a matéria.
Artigo 19º Os processos votados deverão pos-
suir minimamente as seguintes informações:
I - Número de Processo;
II - Assunto;
III - Data de Protocolo;
IV - Data de Deliberação;
V - Resultado da Deliberação;
VI - Número de Ata;         
VII - Nome da parte interessada.
Artigo 20º Terminada a deliberação, o secretário 
mandará digitalizar os documentos com o posterior 
arquivamento na secretaria do Conselho. 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS E FINAIS

Artigo 21º Para efeitos deste Regimento Interno, 
entende-se por maioria simples o que depende 
do voto favorável da maioria dos conselheiros 
presentes à sessão e, por maioria absoluta, a que 
compreende a metade e mais um dos membros 
que compõem o Conselho Administrativo.
Artigo 22º As atas deverão conter obrigatoria-
mente:
I - Hora e local da reunião;
II - Os nomes dos conselheiros presentes e dos 
que estiverem ausentes;
III - Relação dos processos enviados a Sessão;
IV - Referência as matérias julgadas e ao resul-
tado das deliberações.
Artigo 23º Serão admitidas as seguintes justifi-
cativas como ausência:
I - Férias;
II - Licença Médica;
III - Licença Não Remunerada;
IV - Casamento;
V - Falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos;
VI - Comparecimento em Júri ou serviços obri-
gatórios por lei;
VII - Viagem a serviço do FUNDO DE PREVI-
DÊNCIA;
VIII - Viagem a serviço da Municipalidade;
IX - Impossibilidade de locomoção;
X - Ausência decorrentes de atividade funcionais 
inadiáveis;
Parágrafo Único: As comunicações deverão 
ser apresentadas ao Presidente do Conselho de 
Administração preferencialmente de forma an-
tecipada, ou na impossibilidade, em prazo não 
superior à 48 (quarenta e oito) horas.
Artigo 24º Este Regimento Interno poderá a 
qualquer momento e com voto da maioria abso-
luta dos Conselheiros, sofrer alterações com o 
propósito de aprimorá-lo.
Artigo 25º O presente Regimento Interno entra 
em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Pindamonhangaba/SP, 17 de agosto de 2021.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Presidente do Conselho de Administração 

do FPMP
Cléia Alves Casagrande

Conselheira                                                                               
Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta

Conselheira          

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os candidatos que justificaram a
ausência nas eleições deverão apresentar 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 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Dia 24/09/2021 às 10h30:

126º RENATA DEBORA VIEIRA DE BRITTO
127º ANA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
128º FERNANDA GABRIELA DE SOUZA RIBEIRO
129º BIANCA DA COSTA ALVES

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar 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 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

AUXILIAR DE CLASSE

Dia 24/09/2021 às 9h30

12º AMANDA DIAS NORONHA RODRIGUES
13º AYLA AVELAR DE OLIVEIRA
14º RAQUEL SANCHES GOUVEIA
15º VIVIANE ELAINE DE MATOS

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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, o candidato nominado a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade (RG);
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 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

ASSISTENTE SOCIAL

Dia 24/09/2021 às 9h

9º PEDRO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar 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 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 01(uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (0 a 5 anos) ou Declaração de Escolaridade dos
filhos (6 a 14 anos)

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Dia 24/09/2021 às 9h30:

7º KLEBER SOUSA GRAMA
8º GABRIELA COSTA OMURA
9º JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
10º ADAN CARLOS DA SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de setembro de 20218
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Conselho de defesa do Meio 
aMbiente – CondeMa

ConVoCaÇÃo
8ª ReUniÃo oRdinÁRia 2021 

do CondeMa

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e 
Suplentes do Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente do Município de Pindamonhangaba 
– CONDEMA, convocados a comparecer 
e toda a população convidada a participar 
da “8ª Reunião Ordinária de 2021”, a ser 
realizada em data e local abaixo, para 
interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior;
02 – Análise e deliberação de Projeto de 
Arborização em Empreend. Imobiliário: 
Loteamento Central Park;
03 – Análise de procedimento a ser 
conduzido: Normativa Conjunta SMMA e 
CONDEMA;
04 – Instauração da Câmara Técnica de 
“Aspectos Legais Ambientais – CT-ALA;
05 – Análise de procedimento a ser conduzido: 
Suporte ao Projeto Socioambiental – “Minha 
Rua, Meu Mundo”;
06 – Análise de procedimento a ser 
conduzido: retorno dos Ofícios CONDEMA e 
plano de ação pertinente;
08 – Análise de procedimento a ser conduzido: 
plano de funcionamento e destinação de 
resíduos encaminhados aos PVS;
09 – Análise de procedimento a ser 
conduzido: Análise Ambiental Municipal para 
empreendimentos imobiliários / comerciais 
que não se enquadram na análise do 
GRAPROHAB;
07 – Informes.

O CONDEMA, realizará a Sessão Ordinária, 
conforme dados abaixo:
Data: 24/09/2021 (sexta-feira)
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda 
chamada: 14:15h
Local: Sala Virtual do Aplicativo Zoom 
(gratuito)
End. Eletrônico: https://us04web.zoom.us/j/6060
214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmM
ndUQT09
ID da reunião: 606 021 4670 / Senha de 
acesso: 6RJMs9

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

alexsander R. Carvalho
Presidente CondeMa Pindamonhangaba

Gestão 2020 / 2022

Conselho MUniCiPal de 
assistênCia soCial

Resolução CMas n° 75,  de 15  de 
setembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A segunda rodada de 
repasse do benefício eventual 2021 de 
recurso estadual para o cofinancimento do 
benefício do auxílio funeral  no município 
e sobre a nova abertura do pmas web. 

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 teor da Nota Técnica no 
01/2021/CDS/SEDS;

Considerando a apresentação técnica 
realizada pelo Órgão Gestor na 11ª 
Reunião Extraordinária deste Conselho, 
ocorrida em 15 de setembro de 2021;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado a 2ª Rodada 
de Repasse do Benefício Eventual 
2021, referente ao cofinanciamento 
estadual do benefício do Auxílio Funeral, 
regulamentado no município pela Lei nº 
nº 2.497 de 03/12/90 e a reabertura do 
PMAS Web, conforme Nota Técnica no 
01/2021/CDS/SEDS.

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

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 
2021.

diego Matheus araújo de oliveira
Presidente do CMas – 

Gestão 2020/2022

*** ata de ReGistRo de PReÇo ***

PReGÃo ReGistRo de PReÇo nº 047/2021 (PMP 1860/2021) 
Foi firmada a ata de registro de preço 341/2021, de 13/09/2021, para “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção geral de 
todas as secretarias municipais, viadutos, pontes, unidades de saúde, quadras, praças, prédios públicos e festividades futuras”, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor da ata o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, 
o Sr João Bosco Teixeira de Gouvêa; para registro dos seguintes itens: 

ITEM
UNID.
DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 
ANUAL

1 PC Braço fabricado em tubo de aço SAE-1010/1020 para luminária publica, 
comprimento de 3800mm FROLIGHT 578,72 150

2 PC Braço fabricado em tubo de aço SAE-1010/1020 para luminária publica, 
comprimento de 3000mm FROLIGHT 409,10 450

3 PC Braço fabricado em tubo de aço SAE-1010/1020 para luminária publica, 
comprimento de 1500mm FROLIGHT 219,51 500

4 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 210mm (par) ROMAGNOLE 199,56 400
5 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 220mm (par) ROMAGNOLE 199,55 400

6 PAR 1.014.002.022979
Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 240mm (par) ROMAGNOLE 199,56 400

7 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 250mm (par) ROMAGNOLE 199,55 400
8 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 290mm (par) ROMAGNOLE 199,56 500
9 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 300mm (par) ROMAGNOLE 224,50 400
10 PAR Abraçadeira para braço metálico para poste de concreto com 360mm (par) ROMAGNOLE 224,50 500

11 PC Parafusos francês de aço galvanizado forjado a quente de 125mm de 
comprimento com 75mm de rosca espessura de 16mm ROMAGNOLE 11,97 1.000

12 PC Suporte para 01 luminária ULIMITEL 64,80 200
13 PC Suporte para 02 luminárias ULIMITEL 139,69 300
14 PC Suporte para 03 luminárias ULIMITEL 149,67 300
15 PC Suporte para 04 luminárias ULIMITEL 189,58 300
16 PC Suporte para 05 luminárias ULIMITEL 189,58 300
17 PC Suporte para 06 luminárias ULIMITEL 189,58 300
18 PC Braço tipo L galvanizado 600mm WORK 167,67 300
19 PC Poste de engastar cônico continuo reto galvanizado altura 6000mm METALSINTER 2.993,37 200
20 PC Poste de engastar cônico continuo reto galvanizado altura 9000mm METALSINTER 5.068,77 100
21 PC Luminária para iluminação pública até 250w sódio/metálico LUMEL 794,69 800

22 PC
LUMINARIA DECORATIVA ESFÉRICA, COM REFLETOR SEMI-ESFÉRICO 
REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO. 
DIFUSOR MOLD

LUMEL 479,76 250

23 PC LUMINÁRIA DECORATIVA, GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE LUMEL 509,76 50
24 UN Luminária decorativa para lâmpada até de 250w sódio/metálica LUMEL 1.399,30 100
25 UN Luminária Industrial LUMEL DEMAPE 399,80 250

26 PC
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; 30 LEDS COM POTÊNCIA TOTAL DE 
2W (O QUE EQUIVALE  A UMA LUMINÁRIA CONVENCIONAL DE 16 W); 
BIVOLT

ELGIN 39,98 100

27 PC
PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA DE 400W METÁLICA. - 
CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ALETAS PARA

LUMEL 1.199,42 100

28 M Cordão flexivel torcido 2x4,0mm Classe 5, 300v, atendendo norma ABNT 
NM 280 SIL 12,00 10.000

29 M Fio telefônico,externo, FEB, 02 condutores cobre eletrolítico estanhados e 
isolados em polietileno de alta densidade GP CABOS 3,70 3.000

30 M Fio telefônico,interno, FI-60/2, 02 condutores de cobre eletrolítico estanhado 
e torcido, isolado em PVC COPERSALTO 1,50 3.000

31 M
1.014.004.023016
Cabo flexível 1,5mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 4 ou 5

SIL 2,40 10.000

32 M Cabo flexível 2,5mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 4 ou 5 SIL 3,90 12.000

33 M Cabo flexível 4,00mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 4 ou 5 SIL 5,50 8.000

34 M Cabo flexível 6,0mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 4 ou 5 SIL 8,00 7.000

35 M Cabo eletrico PP 3 x 6mm² 0,6/1Kv - 90º, Condutor: Flexível classe 4 ou 5, 
formado com fios de cobre eletrolítico nu SIL 30,00 2.500

36 M Cabo eletrico PP 2 x 2,5mm² 0,6/1Kv - 90º, Condutor: Flexível classe 4 ou 5, 
formado com fios de cobre eletrolítico nu SIL 9,20 5.000

37 M Cabo flexível 50,0mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5 SIL 64,00 500

38 M Cabo flexível 70,0mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 4 ou 5 SIL 92,00 500

39 M Cabo flexível 95,0mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5 SIL 124,00 500

40 M Cabo flexível 120,0mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5 SIL 155,00 500

41 M Cabo flexível 240mm de 0,6/1Kv  Condutor em cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5 SIL 245,00 800

42 M Cabo multiplexado em alumínio colorido, auto sustentado em condutor 
neutro CA na cor azul claro, de 3x1x120+120 BOREAL 42,90 3.000

43 CX CAIXA DE CABO DE REDE CAT. 5E COM 305M - COR AZUL NEXANS 980,00 30
44 CX CAIXA DE CABO DE REDE CAT. 6 COM 305M - COR VERMELHA LEGRAND 2.000,00 20

45 M Fio eletrico plastichumbo 2 x 2,5mm - 750v, Fio de cobre nu, têmpera mole, 
classe 1 SIL 10,16 4.000

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:

toMada de PReÇo nº 013/2021 (PMP 
6750/2021) 
Para “contratação de empresa especializada 
para execução de reforma de ginásio de 
esportes - João Carlos de Oliveira, com 
fornecimento de material e mão de obra”, com 
recebimento dos envelopes até dia 07/10/2021, 
às 08h30 e início da sessão às 09h.  

PReGÃo eletRÔniCo nº 146/2021 (PMP 
7420/2021)
Para “aquisição de cadeira de rodas, cadeira 
de banho e órteses para atender os pacientes 
atendidos pela Fisioterapia do Município”, com 
recebimento das propostas até dia 30/09/2021, 
às 08h30 e início da sessão às 09h.  

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.  

*** ContRato ***
PReGÃo PResenCial nº 111/2021 (PMP 
5408/2021) 
Foi firmado o contrato 188/2021, de 14/09/2021, 
para “contratação de empresa prestadora de 
serviço especializada em instalação de cerca 
elétrica e concertina, incluindo mão de obra 
especializada e fornecimento do material 
para o novo prédio da secretaria de saúde”, 
no valor de R$ 13.365,00, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratante, empresa Yuri 
Cristian Persico Montenegro, o Sr Yuri Cristian 
Persico Montenegro. 

PReGÃo n° 122/2021 (PMP 5984/2021) 
Foi firmado o contrato 184/2021, de 03/09/2021, 
para “contratação de empresa especializada 
para disponibilizar profissional especializado 
em reumatologia, para realização de consultas 
(incluindo uma consulta de retorno)”, no valor 
de R$ 348.000,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Ana Claudia Macedo dod Santo, 
e pela contratada, empresa Ferreira & Silva 
Serviços Médicos Ltda, o Sr Thiago da Silva. 

*** aditaMento ***

PReGÃo nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
09/08/2021, ao contrato 119/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em 
fornecimento de vidro e mão de obra”, para 
prorrogação até 28/08/2022, e reajuste de 
9,7996% conforme variação do IPC FIPE, 

passando o valor do contrato para R$ 5.273,61, 
assinando pela contratante a Sra Ana Claudia 
Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa José Barbosa Moreira Filho MEI, o Sr 
José Barbosa Moreira Filho. 

PReGÃo nº 041/2020 (PMP 1981/2020) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
03/09/2021, ao contrato 127/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
para instalação e manutenção de sistema 
de câmeras e central de alarme com 
monitoramento eletrônico 24 horas em 
sistema de comodato, para atendimento de 
diversos prédios públicos desde Município”, 
para prorrogação até 29/09/2022, e reajuste 
de 8,9627% conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor do contrato para R$ 
1.797.884,55, assinando pela contratante o Sr 
Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, 
empresa Solutec Gestão em Telecomunicações 
Ltda, o Sr Rafael Rezende Cordeiro Ramos. 

PReGÃo nº 024/2020 (PMP 1391/2020) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
27/08/2021, ao contrato 108/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais da Secretaria de Saúde 
com abrangência nacional”, para prorrogação 
até 01/09/2022, assinando pela contratante a 
Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela 
contratada, empresa Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais, o Sr Roberto de Souza 
Dias e a Sra Neide Oliveira Souza. 

Defesa Civil combate incêndio em 
Coruputuba e na entrada da cidade

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

-  SECRETARIA DE 
SAÚDE 

COMUNICADO

A Secretaria 
de Saúde de 

Pindamonhangaba 
comunica à 

população que 
desde o dia 01 

de setembro de 
2021 está em novo 

endereço: 

Avenida Nossa 
Senhora do Bom 
Sucesso nº 1734 – 
Alto do Cardoso

Na tarde da última quarta-fei-
ra (15), logo após receber os novos 
materiais de combate a incêndio, 
a Defesa Civil de Pindamonhan-
gaba, em trabalho conjunto com 
o Corpo de Bombeiros, combateu 
o fogo na mata em duas regiões. 

O primeiro ponto foi na entrada 
da cidade, no Distrito Industrial, 
próximo ao supermercado Spani 
e o segundo ponto na estrada do 
Coruputuba, no Distrito de Mo-
reira César. 

De acordo com o diretor da 

Defesa Civil, Michel Cassiano 
“o clima seco favorece esse tipo 
de ocorrência, somado a falta 
de consciência de algumas pes-
soas, que colocam fogo na mata 
e jogam lixo em locais inade-
quados”.

S e g u n d o 
ele, esses fa-
tores fazem 
aumentar o 
número de 
ocorrências de 
queimadas no 
município, so-
brecarregan-

do as atividades de contenção 
às queimadas. “Com a ajuda de 
todos e com a esperança de chu-
va para os próximos dias, vamos 
conseguir minimizar os danos 
ambientais e proteger as resi-
dências próximas às áreas dos 
incêndios”, explicou Michel.

Kit Estiagem – Na mesma 
data, a Defesa Civil de Pinda-
monhangaba recebeu o “Kit 
Estiagem “ da Defesa Civil 
Estadual. Como critério para 
receber o material, todos os 
agentes realizaram o curso em 
plataforma on-line e o treina-

mento prático de combate a 
incêndio. Pindamonhangaba 
recebeu novos abafadores, 
canil, facão com bainha, luva 
de raspa, óculos de proteção, 
bomba costal, enxadão e lan-
terna com sinalizador. 

Segundo Michel, o recebi-
mento deste material vai ajudar 
no trabalho de combate a incên-
dio no município. “São inúme-
ras ocorrências nestas últimas 
semanas devido a falta de chu-
va e com certeza o kit chegou 
em excelente hora”, finalizou 
Michel.
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Fotos: Arquivo pessoal

Felicidade!

Ainda dá tempo de lembrar o anivesrsário da 
palmeirense Thais Danielle Berthoud, que come-
morou mais uma data especial no dia 11 de setem-
bro passado. Para a alegria de toda a família, dos 
amigos, e em especial do filho Matheus e do marido 
Bruno. Tudo de bom, Thaís!

Aniversário do príncipe

Quem celebrou mais um aniversário 
nessa quarta-feira, dia 15 de setembro, 
foi o príncipe Valentim Maddia. O papai 
Thiago, a mamãe Juliana; os tios Marcelo, 
Rose, Matheus e Bárbara; os avós: Már-
cia, Aninha e Gilberto; os primos Nathan 
e Anna Mel e todos os seus amigos o para-
benizam desejando muita saúde e alegria. 

“Gente Miúda”

Muita luz

E sabedoria na vida do advogado Paulo Cardoso, que celebrou 
mais um ano de vida no último dia 15 de setembro. Sua esposa 
Rafaela, seus filhos Heitor e Laura, familiares e amigos desejam um 
novo ciclo repleto de saúde, sabedoria e muita paz. 

Mais 365 dias 

Cheios de bênçãos é o que desejam os filhos, 
os familiares, os amigos e os colegas de traba-
lho da Áurea Marques (PS), que celebra mais 
um aniversário nesta sexta-feira (17). 

Honra ao Mérito

Parabéns ao servidor público Wanderson 
Luís dos Santos, gestor de Zeladoria do Depar-
tamento de Limpeza Pública, que recentemente 
foi homenageado como grande colaborador e 
“Amigo do Exército Brasileiro” no município e 
também por ter recebido Moção de Congratu-
lações da Câmara de Vereadores – de autoria 
do vereador Rogério Ramos –, pela dedicação 
exercida na Prefeitura de Pindamonhangaba, 
atuando há 24 anos no serviço público. 

Parabéns

Quem celebrou mais um aniversário nessa quin-
ta-feira, dia 16 de setembro foi o Fábio Ferreira. Sua 
esposa Adriana, seus filhos Fernando e Ana Caroli-
na e toda a sua família e amigos desejam muita luz, 
saúde e sabedoria em seu novo ano de vida. 

Bênçãos 
infinitas 

Na vida da 
sempre sorridente 

Suelayon Maria (se-
cretaria Municipal 
de Administração). 
Ela faz aniversário 

no próximo dia 
21 de setembro e 

recebe o carinho de 
toda a sua famí-
lia, da equipe de 

trabalho e de todos 
os seus amigos. 
Felicidades, Su! 

Sabedoria 
e paz 

Na vida do 
Fabiano Vano-
ne (secretaria 
Municipal de 
Educação). Ele 
celebrou mais 
um ano de vida 
no dia 14 de se-
tembro e recebe 
o carinho dos 
seus pais Orestes 
e Edna, do seu 
filho Giovane, da 
esposa Michele, 
de todos os ami-
gos e colegas de 
trabalho.

Tudo de bom

Para o filho da dona Ivani, o publicitário 
Frankillyn Yorioka, que fez aniversário no último 
dia 14. Ele recebe os parabéns e o desejo de mui-
tas bênçãos, saúde e prosperidade de toda a sua 
família e dos amigos, especialmente da equipe da 
Communicare. 

Equipe do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, presidente do FSS e subprefeito Nilson Luis, durante solenidade de inauguração do projeto “Gente Miúda”. 
Iniciativa atenderá famílias em vulnerabilidade social, com produção artesanal de fraldas infantis, para crianças de até dois anos de idade. 

Espaço fica no Lessa e recebeu o nome de ‘Professora Maria Aparecida Simões Vieira’.
Divulgação Divulgação
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