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PÁG. 8

Prefeitura executa interferências na ‘Rotatória do Tenda’ para receber semáforos
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, através 
da secretaria de Governo 
e Serviços Públicos vem 
executando diversas 
interferências no sistema 
viário próximo à rotatória 
do Tenda, para receber 
futuramente a instala-
ção dos novos pontos de 
semáforos.

Após abertura de novo 
acesso ao hipermercado 
e instalação de canteiro 
fí sico para disciplinar 
o acesso, a Prefeitura 
realizou na últi ma semana 
implantação de passagens 
mais seguras, com rampa 
de acessibilidade, bem 
como passagem de nível 
no canteiro e na ciclovia, 
próxima à rotatória.

Divulgação

Ketiley Batista 
consegue duas 
medalhas no 
‘Torneio das 
Loterias Caixa’

A atleta do atletismo da Se-
melp Pinda, Ketiley Batista, 
conseguiu duas colocações no 
pódio do “Torneio de Atletismo 
das Loterias Caixa”, na prova 
dos 100 metros com barreira. 

Ketiley ficou em primeiro lu-
gar no grupo que foi disputado 
na quarta-feira (27), com um 

tempo de 13 segundos e 35 mi-
lésimos, ficando três milésimos 
de segundos na frente da ameri-
cana, Jade Barber.

Na disputa de domingo (1º), 
Ketiley ficou na segunda coloca-
ção, conquistando a medalha de 
prata ficando atrás apenas da 
americana, Jade Barber. 

PÁG. 7

PÁG. 2

PINDAMONHANGABA 
CONQUISTA DOIS PÓDIOS NA 
‘PROVA CICLÍSTICA 1º DE MAIO’

Divulgação

PÁG. 6

Divulgação

PÁG. 3

Defesa Civil parti cipa 
de trabalho de 
prevenção de riscos 
geológicos

A Defesa Civil de 
Pindamonhangaba realizou 
reunião com os geólogos 
Mario Santos e Leonardo 
Dias, da Empresa REGEA 
Geologia (Engenharia 
e Estudos Ambientais), 
na última segunda-feira 
(2), para levantamento 
e mapeamento de áreas 
de riscos geológicos 
(deslizamentos) e 
hidrológicos (inundações) 
no nosso município, para o 
Plano Municipal de Redução 
de Riscos (PMRR) e Plano 
Integrado de Gestão de 
Riscos de Desastres Naturais 
de UGRHI 02. 

Pindamonhangaba 
retorna às feiras de 
turismo

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da secretaria de Cultura e 
Turismo – Novo Turismo, 
participou da ‘Abav Travel-
SP’, nos dias 28 e 29 de abril, 
no Centro de Eventos do 
Hotel Monte Real, em Águas 
de Lindóia (SP). A cidade 
esteve presente no estande da 
Mantiqueira Paulista. 
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José Valdez de Castro Moura

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

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

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

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

REFLEXÕES SOBRE O BUDISMO
Há vinte e cinco séculos, um 

homem, com observações intui-
tivas, prática e equilibradas, que 
aprendeu a ver as coisas de ma-
neira clara e direta na natureza 
da experiência, passou por um 
fenômeno  denominado liber-
tação. Ele despertou e alcançou 
a grande liberdade da mente. 
Passou a ensinar como conquis-
tá-la. Viveu na Índia (numa re-
gião ao Norte desse país, onde 
hoje se localiza o Nepal), filho 
único de um rei, e chamava-se 
GAUTAMA, conhecido entre nós 
como BUDA. Interessante é no-

tar que ele jamais atribuiu a si 
a condição de um ser sobrena-
tural, milagreiro, nem status de 
um deus especial, mas simples-
mente dizia: “Estou desperto”.

BUDA passou a ensinar aos 
homens como conseguir liber-
dade de mente , estabelecendo 
uma doutrina que não é um 
sistema de crenças, de princí-
pios. É uma doutrina de liber-
tação do sofrimento humano, 
sofrimento esse que é universal 
(todos sofremos indistintamen-
te). Daí nasceu o BUDISMO  que 
encoraja os seres a tomar cons-

ciência, não consciência de al-
guma coisa em particular, mas, 
consciência em si, estar alerta 
com o que acontece. E, assim, 
compreendemos que o BUDIS-
MO diz respeito a ver, examinar 
claramente o mundo, conhecer, 
ao invés de acreditar,querer ou 
esperar. Ter coragem de exami-
nar os fatos e as coisas, sobretu-
do as nossas atividades. O sábio 
BUDA conclama as pessoas a sa-
ber por si mesmas que existem 
coisas prejudicias e erradas (e, 
o importante é abandoná-las) 
e coisas saudáveis e verdadei-

ras, construtivas que devem ser 
cultivadas e propaladas. O im-
portante é que nós, pela nossa 
própria experiência, passemos 
a ver por nós mesmo, o que é 
verdadeiro, deixando de lado o 
reducionismo do julgamento e 
da crítica.  Estarmos dispostos 
a ver as coisas como ela são e 
não como esperamos como elas 
sejam. O BUDISMO é um pro-
cesso, uma consciência, não é 
um sistema de crenças, é, como 
pontuei, a doutrina dos desper-
tos. Ensina-nos que os escritos 
budistas podem nos ajudar, 
mas, a Verdade, a nossa Ver-
dade que devemos buscar, não 
reside nas palavras de BUDA 
(nem de qualquer profeta), mas 
o encontro com ela devemos fa-
zer por nós mesmos, vendo por 
nós mesmos (parece ser esse 
um ponto central do BUDISMO), 
assim como ele, o BUDA encon-
trou a iluminação quando esta-
va meditando embaixo de uma 
árvore.

O BUDA-DHARMA (doutrina 
dos despertos) nos conduz a re-

fletir sobre a condição humana, 
que a primeira grande verdade 
da nossa existência  é esse des-
contentamento, essa insatisfa-
ção (“dharma”) profunda, e que 
o sofrimento que causamos em 
nós mesmos e nos outros (ódio, 
humilhação, inveja, conflitos, 
etc) tem origem na nossa mente 
e no nosso coração.

Portanto, ao admitirmos que 
a nossa insatisfação ( sofrimen-
to, digamos assim) tem origem 
em nós, na  nossa cegueira, no 
nosso orgulho, podemos com-
preendê-la ( se quisermos!!!!) 
ao empreender uma viagem 
ao nosso interior,despertando 
para o aqui e agora.Ao procu-
rar enxergar e encarar a Rea-
lidade,com seriedade, ao invés 
de camuflá-la,seja nos bloque-
ando , seja buscando refúgio ou 
culpa no outro,talvez vivamos 
um pouco melhor.Nós somos a 
nossa autoridade( não podemos 
passá-la para ninguém, seja pai, 
mãe, filósofo, padre ou guru), 
os responsáveis diretos por nos-
sas palavras a atos.

Pindamonhangaba conquista dois 
pódios na ‘Prova Ciclística 1º de Maio’

A equipe de Pindamonhan-
gaba (UniFunvic/Semelp/Gelog) 
conquistou dois pódios na “70ª 
Prova Ciclística 1º de Maio” rea-
lizada no “Dia do Trabalhador”, 
em Indaiatuba (SP), competição 
que reuniu ciclistas de diversas 
categorias, desde a base até a 
Elite.

As disputas aconteceram no 
circuito montado no Parque 
Ecológico. Na Elite, Rodrigo de 

Melo ficou com o terceiro lu-
gar, após finalizar os 82,8 km 
da prova. O outro pódio foi con-
quistado por Vitor Manzo que 
garantiu o segundo lugar na ca-
tegoria Júnior.

Após a disputa em Indaiatu-
ba, a equipe de Pindamonhan-
gaba segue treinando e, ainda 
esse mês, disputará mais algu-
mas provas, sempre visando o 
Campeonato Brasileiro de Es-

trada que acontecerá no mês de 
junho na cidade de Palmas (TO).

Patrocinadores: Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Semelp 
(Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer de Pindamonhanga-
ba); UniFunvic – Centro Uni-
versitário, Grupo Gelog e King 
Sports.

Apoio:  FastCycle, Meias You-
ng, Géis Going, Logos Design, 
PortalR3 e Bike76.com.

Fotos: Luis Claudio Antunes/PortalR3

Unidades do Senac no Vale do Paraíba têm 
cerca de 7 mil vagas para bolsas gratuitas

O Senac está com cerca de 
7 mil vagas abertas para bolsas 
de estudo gratuitas nas unida-
des do Vale do Paraíba. As ins-
crições devem ser realizadas 
no Portal (www.sp.senac.br/
bolsas-de-estudo) e há oportu-
nidades em diversas áreas.

As vagas estão distribu-
ídas pelas unidades: Senac 
São José dos Campos (1.800); 
Senac Taubaté (980), Senac 
Pindamonhangaba (1.868), 
Senac Guaratinguetá (1.465) 
e Centro Universitário Senac 
- Campos do Jordão (700).

O Programa Senac de Gra-
tuidade (PSG) é um compro-
misso social da Instituição 
com o desenvolvimento lo-
cal, que permite o acesso às 
pessoas em situação de vul-

nerabilidade social a oportu-
nidade de qualificação gratui-
ta de qualidade, ampliando a 
oportunidade de trabalho e a 
geração de renda.

A oportunidade é voltada 
para quem possui renda fa-

miliar mensal per capita de 
até dois salários mínimos e as 
vagas podem ser solicitadas a 
partir de 20 dias antes da data 
de início do curso, conforme 
disponibilidade de bolsas, di-
retamente no Portal do Senac.

Luis Claudio Antunes/PortalR3)

Dose diária de aprendizado

Já sabemos que a leitura melhora nossas 
habilidades sociais e os nossos resultados 

no processo de aprendizado. 

Também sabemos que, cada vez mais, os 
estudos são os melhores investimentos na vida 
de uma pessoa.

Assim como há recomendações para 
ingerirmos as vitaminas corretas e que devemos 
praticar exercícios físicos para a nossa saúde 
física; manter uma rotina de aprendizagem 
também é de extrema importância para a 
mente; para o crescimento intelectual e, 
consequentemente, para o avanço na área 
profissional.

Portanto, precisamos ser rigorosos quanto à 
dose mínima de aprendizado diário, seja através 
da simples leitura (hobby) ou do estudo técnico. 

Atenta a busca pelo aprendizado, 
instituições educacionais oferecem uma 
gama de oportunidades em cursos, oficinas e 
capacitações, entre eles, cursos gratuitos.

Hoje, destacamos o PSG (Programa 
Senac de Gratuidade) – que, segundo a 
entidade, é um compromisso social com o 
desenvolvimento local, que permite o acesso 
às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social a oportunidade de qualificação gratuita 
de qualidade, ampliando a oportunidade de 
trabalho e a geração de renda.

Recentemente a instituição divulgou que 
está com cerca de sete mil vagas para bolsas 
gratuitas na região do Vale do Paraíba.

Esta é mais uma daquelas oportunidades de 
colocarmos a nossa dose de aprendizado em dia!

Rodrigo de Melo fi cou com o terceiro lugar Vitor Manzo garanti u o segundo lugar

Oportunidades são para: Senac São José 
dos Campos, Senac Taubaté, Senac Pinda-
monhangaba, Senac Guaratinguetá e Centro 
Universitário Senac - Campos do Jordão
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Pindamonhangaba retorna às feiras de turismo
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio 
da secretaria de Cultura e 
Turismo – Novo Turismo, 
participou da ‘Abav Travel
-SP’, nos dias 28 e 29 de abril, 
no Centro de Eventos do Ho-
tel Monte Real, em Águas de 
Lindóia (SP). A cidade esteve 
presente no estande da Man-
tiqueira Paulista. 

O evento teve o intuito 
de reconectar as princi-
pais agências de viagens, 
operadoras emissivas e re-
ceptivas do país, com um 
evento especial e marcan-
te para todos. “A novidade 
desta edição, foi focada 
tanto no lazer como tam-
bém no corporativo, com 
a inclusão dos gestores de 
viagens, em especial o ba-
te-papo com o economista 
brasileiro Samy Dana, que 

trouxe um olhar com as 
perspectivas para o turis-
mo nos próximos meses”, 
comentou Fernando San-
tos, presidente da Abav-SP 
| Aviesp.

Para o secretário ad-
junto de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura, Ricar-
do Flores, a participação 
de Pindamonhangaba em 
feiras deste porte é muito 
importante para o fomen-
to do turismo na cidade 
e na região. “Nesta feira 
específica, o nosso públi-
co-alvo foi de operadoras 
e de empresas de turismo, 
responsáveis diretamen-
te por organizar grupos 
e, tendo desta vez, Pinda-
monhangaba e a região 
da Mantiqueira Paulista 
como uma das opções de 
roteiro”, afirmou.

Divulgação

Novas rotas turísti cas 
Prefeitura de Pinda é convidada para debate que 
busca fomentar e promover novos roteiros turísticos

Foi com estas palavras 
que o empresário José 
Olímpio Mattos Júnior 
iniciou o encontro, que 
marcou o início dos 
trabalhos conjuntos – 
que têm por proposta 
desenhar novas rotas 
turísticas, resgatando e 
valorizando a história 
do percurso existente: o 
‘Caminho da Serra Preta’. 

O trecho, também 
conhecido como ‘Serra 
do Paraíba’; ‘Serrote do 
Paraíba’; entre outros 
nomes, liga os municípios 
de Pindamonhangaba a 
Campos do Jordão (SP); e 
teve grande relevância no 
“Ciclo do Ouro” e “Ciclo 
da Cura”: século XVIII. 

O intuito desse trabalho 
conjunto é traçar os 
próximos passos, bem 
como os investimentos 
necessários por parte da 
iniciativa privada para 
que o projeto se torne 
realidade. 

Convidada, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
– através da secretaria 
Municipal de Cultura 
e Turismo e de outros 
setores do poder público 
–, está contribuindo com 

informações históricas 
para que a iniciativa 
privada possa fomentar e 
promover essas rotas. 

“É um desejo da 
administração pública 
viabilizar iniciativas 
na zona rural e na 
zona urbana; e, dentro 
do nosso conceito de 
gestão integrada, temos 
que envolver todos os 
atores principais para 
que possamos atuar 
na mesma sintonia e 
termos a mesma visão de 
cidade e de crescimento 
sustentável”, destacou o 
prefeito Isael Domingues, 
em sua fala de abertura 
na reunião.

Ele acrescentou que 
a Prefeitura busca, 
constantemente, o 
desenvolvimento da 
economia criativa no 
município, tendo em 
vista que ao buscar 
novos roteiros turísticos, 
os vários segmentos 
dentro do turismo serão 
beneficiados, sejam 
eles: rural; religioso; 
de aventura; ecológico, 
histórico e geográfico; 
gastronômico e também o 
turismo de pesquisa. 

Para a secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, a 
Prefeitura também 
“auxiliará junto aos 
órgãos competentes 
a aprovação desses 
projetos e os devidos 
licenciamentos, para que 
sejam oficializadas essas 
rotas, e assim, tenhamos 

os caminhos destinados 
a esse resgate cultural, 
histórico e geográfico”, 
disse.

“Estar reunido com 
proprietários da região 
rural, que se unem 
para debater ideias e 
projetos em prol da 
cultura e do turismo de 
Pindamonhangaba é de 

extrema importância para 
o fomento turístico da 
nossa cidade”, ressaltou 
o secretário Adjunto 
de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores. 

A reunião ocorreu 
na Fazenda Maynô, 
região das Oliveiras em 
Pindamonhangaba, no dia 
29 de abril.

Reunião ocorreu na Fazenda Maynô, região das Oliveiras, aos pés da Serra da Manti queira em Pindamonhangaba

Grupo de trabalho debate reestruturação de espaço e novos roteiros para turismo rural, de aventura, 
ecológico e religioso, entre outros 

“Um olhar comum para desenharmos 
de maneira colaborativa um plano de 

trabalho que busca tornar essa região, que 
é já fascinante, em um local amplamente 
reconhecido pelo valor que temos; este é 
o principal objetivo desse encontro. Esta 
reunião é de todos e para todos!”

Jucélia Bati sta

Jucélia Bati sta
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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).
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Integrantes do Grupo Escoteiro Itapeva 97/SP que foram homenageados, vereadores e autoridades

Acima, as autoridades na Mesa Diretora 

dos trabalhos e, ao lado, o Presidente 

do Grupo Escoteiro Itapeva 97/SP, Chefe 

Felipe Vicente Soares da Silva, que foi 

o Orador Oficial da Sessão Solene em 

comemoração ao Dia do Escoteiro 2022

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Retomando as solenidades 
festivas após o período mais 
difícil da pandemia, a Câmara 
de Pindamonhangaba reali-
zou nesta terça-feira, dia 26 de 
abril, a Sessão Solene comemo-
rativa ao “Dia do Escoteiro”. A 
solenidade ocorreu no plená-
rio “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira” e foi promovida por 
intermédio do Requerimento 
nº 579/2022, de autoria do 
vereador Carlos Moura – Ma-
grão (PL) e em atendimento 
aos Decretos Legislativos nºs 
01/2017, 03/2010 e 01/2015. 
A sessão reuniu autoridades 
do município, dirigentes, che-
fes, escoteiros e lobinhos que 
integram o Grupo Escoteiro 
Itapeva 97/SP, familiares e 
convidados especiais. Presidi-
da pelo vereador Carlos Moura 
- Magrão, a Mesa Diretora foi 
composta pelo Vice-Presidente 
da Câmara de Lorena, vereador 
Carlos Alberto Pereira - Beto 
Pereira; pelo assessor da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Rodrigo de Souza Godói (que 
representou o Prefeito Dr. Isael 
Domingues), pelo  Mestre Pio-
neiro e Coordenador Distrital, 
João Carlos Valadão de Melo e 
pelo orador oficial da noite, o 

Para comemorar Dia do Escoteiro, Câmara de 
Pindamonhangaba realiza Sessão Solene e enaltece 

chefes e integrantes do Grupo Itapeva 97/SP
Evento solene lembrou o trabalho, as ações e as atividades do Grupo Escoteiro Itapeva/97 SP
e Casa Legislativa entregou honrarias aos chefes, escoteiros e lobinhos de Pindamonhangaba

Presidente do Grupo Escoteiro 
Itapeva 97/SP, Chefe Felipe Vi-
cente Soares da Silva.

Na saudação inicial, o pre-
sidente da Mesa Diretora, ve-
reador Carlos Moura - Magrão 
disse “estar feliz por receber 
a família escoteira na Câmara 
Municipal e pelas sessões sole-
nes estarem de volta como for-
ma de enaltecer o trabalho das 
instituições da cidade”.

Em seguida, o vereador Ma-
grão concedeu a palavra ao 

orador oficial da noite. Em seu 
pronunciamento, o Presiden-
te do Grupo Escoteiro Itapeva 
97/SP, Chefe Felipe Vicente So-
ares da Silva destacou a impor-
tância dos escoteiros na atuali-
dade. “Reverenciamentos o Dia 
Mundial do Escoteiro e esse 
movimento, fundado pelo ex-
general inglês, Baden Powell, 
tem como objetivo fazer com 
que os jovens assumem seus 
valores de forma honrosa e 
cumpram seus deveres com 

Deus e sua Pátria”.
Homenagens
Logo em seguida, em clima 

de muita emoção e gratidão, a 
Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba prestou ho-
menagem aos integrantes do 
Grupo Escoteiro Itapeva 97/SP. 
Receberam Diplomas de “Hon-
ra do Mérito” as seguintes pes-
soas: Ana Luiza Corrêa Vieira 
da Penha (Lobinha), Davi Lo-
pes Pereira (Escoteiro), Sophia 
Mariana Silva Moreira (Esco-

teira), João Victor Fernandes 
Izidoro (Sênior), Beatriz Diniz 
Toledo Silva (Pioneira) e Celso 
Luís Toledo Silva (Chefe Esco-
teiro - Escotista).

Pronunciamentos solenes
Na sequência dos trabalhos, 

o  Vice-Presidente da Câma-
ra de Lorena, vereador Carlos 
Alberto Pereira - Beto Pereira 
usou a palavra para saudar os 
escoteiros da cidade de Pin-
damonhangaba. “É uma honra 
participar deste ato solene. Eu 
fiz parte do movimento esco-
teiro de Lorena. Fui Lobinho, 
Escoteiro e Sênior e agradeço 
aos meus pais, pois tudo que 
aprendi nesta época eu carrego 
até hoje. Aos pais, eu digo mui-
to obrigado por apoiar seus fi-
lhos nesta missão, pois tenham 
a certeza que eles estão tendo 
o melhor ensinamento que eles 
podem ter na vida. Parabéns a 
todos!”  

O assessor Rodrigo de Souza 
Godói (que representou o Pre-
feito Dr. Isael Domingues) na 
solenidade também lembrou a 
importância do Movimento Es-
coteiro em Pindamonhangaba. 
“Este ato hoje merece todos os 
aplausos, pois estamos seme-
ando uma semente de coragem 
e trabalho para o nosso futuro. 
Daqui sairão diversos líderes. 
Parabéns à todos os que fazem 
parte do Movimento Escotei-
ro”. 

Ao final, o presidente da 
Mesa, vereador Magrão agra-
deceu a presença de todos 
lembrando que a Câmara de 
Pindamonhangaba é uma Casa 
que recebe muito bem a todos 
e hoje, em especial, os escotei-
ros e seus familiares. “Vocês 
são muito bem-vindos à nossa 
Casa e tenham a certeza que os 
chefes, escoteiros, seniores, e 
lobinhos fazem toda a diferen-
ça e fazem muito bem pra to-
dos nós”.

ATO N° 04, DE 25 DE ABRIL 
DE 2022.
 
Estabelece prazos para exame de 
Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2023 e dá outras 
providências”.

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

Art. 1º  A Comissão de Finanças e Orçamento 
marcará audiência pública a ser realizada até 
o dia 10 de junho de 2022, para discussão do 
Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2023 e dá 
outras providências”.

Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam 
a atuar juntamente à Comissão de Finanças e 
Orçamento, na análise do referido projeto de lei:

1- Carlos Moura - Magrão
2- Francisco Norberto S. R. de Moraes - 

Norbertinho
3- Gilson Candido – Gilson Nagrin
4- José Carlos Gomes - Cal
5- Júlio César Carneiro de Souza – Julinho Car
6- Regina Célia Daniel Santos - Regininha
7- Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola
8- Rogério Ramos

Art. 3° Os Vereadores poderão apresentar 
emendas ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2023 e dá outras providências”, dirigindo-se à 
Comissão de Finanças e Orçamento, constituída 
pelos Vereadores: Professor Felipe Guimarães, 
Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela e 
Marco Mayor, até as 17h do dia 14 de junho de 
2022.

Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento 
emitirá seu parecer sobre o Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2023 e dá outras providências”, e 
sobre as emendas apresentadas, até o dia 24 de 
junho de 2022.

Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 e dá outras providências” será 
no dia 04 de julho de 2022.

Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 03, DE 
26 DE ABRIL DE 2022.

Concede o Diploma Dr. JOÃO 
ROMEIRO.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Fica concedido o Diploma Dr. JOÃO 
ROMEIRO ao Senhor ALEXANDRE PEREIRA 
COSTA, por sua significante e histórica 
atuação como jornalista no município de 
Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da homenagem de que trata 
o artigo anterior ocorrerá em data a ser 
agendada pelo autor do Projeto.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
          Presidente 

Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 
02/2022, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão
Publicado no Departamento Legislativo.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA DE 
VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população em geral, para acompanhar a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA referente ao Projeto de Lei n° 51/2022, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 e dá outras providências”, de acordo com os termos a seguir:

Data: 26 de maio de 2022.
Horário: 18h.
Local: Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba - Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”.
A Audiência Pública será transmitida através dos seguintes meios o�iciais de acesso e participação:
- Portal da Câmara: www.pindamonhangaba.sp.leg.br
- TV Câmara: Canal 04 – Operadora Claro
- Canal do Youtube: https://www.youtube.com/c/CâmaradeVereadoresdePindamonhangaba/live 
Para encaminhamento remoto de perguntas no dia do evento: Whatsapp: (12) 3644-2286.
O Projeto de Lei n° 51/2022 pode ser consultado: https://www.pindamonhangaba.sp.leg.br/processo-

legislativo/materias-legislativas. 

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2022.

Vereador Professor Felipe Guimarães
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Extrato de Contrato - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDA-
MONHANGABA.
CONTRATADO:  INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM.
CNPJ: 33.645.482/0001-96.
CONTRATO Nº: 02/2022, PDC Nº 17/2022, Lei Federal 
14.133/2021, artigo 74, inciso III, c, e, subsidiariamente 
pelo Código Civil Brasileiro.
OBJETO: Prestação de serviços de consultas técnicas sobre 
assuntos de interesse da Casa, por meio de telefone, e-mail 
ou presenciais e emissão de pareceres por solicitação da 
CONTRATANTE.
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.

Extrato de Contrato - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO:  ZEBE ZELADORIA E MONITORAMENTO 
LTDA.
CNPJ: 23.860.234/0001-04.
CONTRATO Nº: 04/2022, PDC Nº 24/2022, Lei Federal 
14.133/2021, artigo 75, inciso II, e, subsidiariamente 
pelo Código Civil Brasileiro.
OBJETO: Prestação de serviços de Jardinagem e 
Paisagismo nas dependências da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, conforme Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 35.760,00 (trinta e cinco mil, 
setecentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.

Extrato de Contrato - 2022

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.
Contratado: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
LTDA.
CNPJ: n.º 19.207.352/0001-40.
Contrato n.º 03/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, 
emissão e fornecimento de documentos de legitimação 
de vale-refeição, na forma de cartão eletrônico equipado 
com chip, para 52 (cinquenta e dois) servidores da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, para aquisição de 
refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, 
como restaurantes, padarias e similares.
Valor total: R$ 525.176,60(quinhentos e vinte e cinco mil, 
cento e setenta e seis reais e sessenta centavos).
Taxa administrativa: 0,0% (zero por cento).
Prazo: 12 (doze) meses.

O Projeto de Lei n° 51/2022 pode ser consultado: https://www.pindamonhangaba.sp.leg.br/processo-

Vereador Professor Felipe Guimarães
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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Covid-19: Cidade continua vacinação da 4ª doses para 
pessoas com 60 anos ou mais nesta quarta-feira (4); 
demais públicos seguem normalmente

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua vaci-
nação para idosos com 60 anos 
ou mais na quarta-feira (4); de-
mais públicos seguem normal-
mente. Confi ra locais e horários.

1ª dose: a partir de 5 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Estacionamento Shibata Centro 
e Cisas (Moreira César).

1ª dose: a partir de 6 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

2ª dose:
Infantil, adolescente e 
adulto

2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN (a 

partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César)e Estacio-
namento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema 

vacinal completo 
há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras:  USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 

17 anos com alto grau 
de Imunossupressão e 

esquema vacinal completo 
há 8 semanas

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 

Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População 

acima de 18 anos com alto 
grau de Imunossupressão e 

que tenham tomado a 
3ªdose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

60 anos ou mais e que 
tenham tomado a 
3ª dose há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar des-
perdício, pode ser solicitado 
àqueles que chegarem próxi-
mo ao horário de encerramen-
to que retornem outro dia. Pe-
dimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação (RG 
ou CPF), comprovante de en-

dereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

- Quem perdeu a carteiri-
nha 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 pre-
ferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e defi ciên-
cias infantis

Insufi ciência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiper-
tensão arterial resistente e de 
artéria estágio 3, hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e ór-
gão alvo, doença cerebrovas-
cular, doença renal crônica, 
imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodefi ciência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados 
de órgão sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossu-
pressoras; IV - Pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 200 
cel/mm3; V - Uso de corticóides 
em doses ≥20 mg/dia de predni-
sona, ou equivalente, por ≥14 
dias; VI - Uso de drogas modi-
fi cadoras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise); VIII 
- Pacientes com doenças imu-
nomediadas infl amatórias crô-
nicas (reumatológicas, auto in-
fl amatórias, doenças intestinais 
infl amatórias);

*Drogas modifi cadores de 
resposta imune consideradas 
para fi m de elegibilidade a dose 
adicional da vacina para pesso-
as imunossuprimidas (checar 
no informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, 
em caso de dúvida ligue: (12) 
3648-1912 (Sala de Vacina do 
Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605.

Cinco cuidados ao andar de bike 
para evitar danos na coluna

A bicicleta é uma óti-
ma ferramenta para quem 
pensa em praticar esporte, 
mas é bom fi car atento à 
algumas questões, o fi siote-
rapeuta Bernardo Sampaio 
explica sobre o assunto.

Em um mundo que não 
para de mudar, o uso da 
bicicleta como meio de 
transporte aumenta cada 
vez mais.  Além de ser um 
meio de transporte bara-
to e sustentável, a bicicleta 
também é ferramenta para 
quem quer apenas se exer-
citar. E seu uso, não impor-
ta para qual objetivo, só faz 
bem à saúde! Mas se for 
praticada de forma errada, 
pode trazer graves danos 
para a coluna.

“Um dos meus mantras 
mais sagrados quando con-
verso com meus pacientes 
que são praticantes de ci-
clismo ou pessoas que gos-
tam de andar de bicicleta 
no fi m de semana, é mos-
trar o quanto é importante 
fi car atento à postura, uso 
do equipamento e fortale-
cimento dos músculos para 
evitar problemas na colu-
na.”, comenta o fi siotera-
peuta Bernardo Sampaio.

Andar de bike, pode 
causar lesões no corpo, as-
sim como qualquer outro 
exercício físico realizado 
de maneira errada. Segun-
do o fi sioterapeuta, embora 
seja uma prática super po-
pular e simples, o relato de 

queixas de dores lombares 
é muito grande. Outros pro-
blemas também podem ser 
frequentes na vida de quem 
costuma pedalar, afetando 
a coluna dorsal, torácica e 
cervical. Independente da 
região, a maioria dos da-
nos na coluna costumam 
ser provocada pelo estres-
se mecânico local, ou seja, 
causadas pelo esforço contí-
nuo e contratura muscular, 
principalmente do músculo 
quadrado lombar.

Por conta dessa situação, 
abaixo o fi sioterapeuta traz 
algumas recomendações 
bem interessantes que de-
vem ser seguidas para evi-
tar que a prática da ativida-

de tenha um efeito oposto 
ao desejado.

- Exercícios de fortale-
cimento: “Na preparação 
para andar de bicicleta, 
o maior cuidado deve ser 
dado para o fortalecimen-
to da musculatura da coxa, 
panturrilha e principal-
mente do abdômen e mus-
culatura do tronco em ge-
ral”, comenta Sampaio.

- Postura: “A postura é 
uma das partes mais im-
portantes nessa atividade, 
o praticante deve se atentar 
a diversos detalhes com re-
lação à postura”,  explica o 
fi sioterapeuta.

- Alongamento: “O 
alongamento também 
deve ser realizado antes 
de andar de bicicleta, uma 
atividade leve para rela-
xar a musculatura é bem 
viável, mas não substitui 
um aquecimento. E um 
alongamento após a ati-
vidade é muito recomen-
dado também”, comenta 
Sampaio. 

- Equipamentos ade-
quados: “A única maneira 
de evitar efeitos negativos 
é utilizar de forma adequa-
do os equipamentos, sejam 
indicados por um profi ssio-
nal de acordo com o perfi l 
e necessidade de cada in-
divíduo. Entre as recomen-
dações mais universais, en-
contra-se o uso de capacete 
e joelheira, além da escolha 
de um bom tênis para esta 
fi nalidade”, explica o espe-
cialista.

- Buscar um especialis-
ta: “Buscar a orientação de 
um médico ou fi sioterapeu-
ta é essencial antes de dar 
início a qualquer atividade 
física. Levando em consi-
deração as características 
individuais do paciente, o 
especialista poderá guiá-lo 
no trabalho dos músculos e 
na recomendação de inten-
sidade dos exercícios, além 
de trabalhar de uma forma 
preventiva”, conclui o fi sio-
terapeuta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 (PMP 1740/2022) - REABERTURA
Para “aquisição de películas retro refletivas para confecção das placas de trânsito (orientativas, 
indicativas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas 
até dia 16/05/2022, às 08h30 e início dos lances às 09h.  

PREGÃO PRESENCIAL 074/2022 (PMP 3376/2022)
Para “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança e 
controladoria de acesso para atender o albergue municipal”, com recebimento dos envelopes até 
dia 16/05/2022, às 14h e início da sessão às 14h30.  

TOMADA DE PREÇOS 006/2022 (PMP 2688/2022)
Para “contratação de empresa especializada para substituição de uma travessia e ajustes na calha 
do Ribeirão do Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 20/05/2022, às 14h e início da sessão às 14h30.  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2021 (PMP 7480/2021) – reabertura 
Para “ocupação das bancas localizadas na Feira Coberta denominada ‘Guilherme Evaristo Boani’”, 
com recebimento dos envelopes até dia 24/05/2022, às 09h e início da sessão às 09h.  
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

2 col por 12 cm

 

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007 

Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e 

Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPD 2022 – GESTÃO 2021/2023 

 
 
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência – CMPD, representantes governamentais e da sociedade civil, 

convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária 

de 2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 

Pauta: 
 
- Repasse da última reunião; 
 
- Demandas recebidas; 
 
- Agenda de visita escolas; 
  
- Projeto com os comerciantes e Renan; 
 
 - Fórum; 
 
 - Informes Gerais. 

 
 
Dia:   10/05/2022 (Terça-feira) 
 
Horário:  18:00 h (Dezoito horas)  
 
Reunião online: Plataforma Google Meet 
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/gcq-yfmn-yrh 
 
 
 
 

Gabriela Augusto da Silva 

Presidente do CMPD – Gestão 2021/2023 

 
 

Lembrando que os conselheiros que não puderem participar da reunião deverão justificar suas ausências 
através do e-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br 

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com 
sede Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 
1, Pindamonhangaba - SP, CEP 12421-705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com 
registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao 
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem NOTIFICAR os beneficiários 
relacionados, por estarem em local incerto e não sabido, que constam de nosso sistema 
mensalidades em aberto:

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para que possa a notificante dar 
continuidade ao plano de saúde, notificando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo mínimo 
de 10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será automaticamente rescindido.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o setor 
financeiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, sala 1 - Bairro Mombaça (Shopping 
Pátio Pinda) apresentando comprovantes.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 

 

 

A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, com sede Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – 

Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 1, Pindamonhangaba - SP, CEP 12421-

705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com registro na Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao 

disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem 

NOTIFICAR os beneficiários relacionados, por estarem em local incerto e 

não sabido, que constam de nosso sistema  mensalidades em aberto: 

 

CARTÃO UNIMED CPF -  BENEFICIARIO / RESP. FINANCEIRO 
00572002403000014 230601168XX 
00572002409000016 230601168XX 
00572001363000010 340.149.078XX 
00572002242000018 308932808XX 
00572002811000017 538.348.008XX 
00572002651000014 573959788XX 
00572002810000013 538.348.578XX 
00572002694000016 594562038XX 
 

 

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para 

que possa a notificante dar continuidade ao plano de saúde, 

notificando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo mínimo de 

10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será 

automaticamente rescindido. 

 

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em 

contato com o setor financeiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 

650, sala 1 -  Bairro Mombaça (Shopping Pátio Pinda) apresentando 

comprovantes. 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Rua Juó Bananeri, 196 – Alto do Cardoso 
CEP: 12.420-070 - Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 
 
 
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo, 
para a realização da “8ª Reunião Ordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 

 Aprovação das atas da 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias; 

 Eventos CMDCA; 

 Reunião Secretaria de Educação; 

 Apresentação Fluxos de Atendimento; 

 Outros Informes. 

  

Data:   05/05/2022 (quinta-feira) 
Horário: 8h30 (oito horas) 
 
Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet 
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/kip-wpkt-tcz 
 
 
 
 

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023 

 
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 

comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.758, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, RESOLVE NOMEAR  as senhoras a seguir 
indicadas para os cargos de provimento em comissão:

- Ana Cláudia Macedo dos Santos
  Secretária de Saúde

- Silvia Mendes de Almeida 
  Secretaria Adjunta de Saúde 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 04 de maio 
de 2022, revogando a Portaria Geral nº 5.755, de 02 de maio de 2022.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2022.
Anderson Plinio da Silva Alves 

Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.757, 03 DE MAIO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE EXONERAR a designação da Sra Ana Cláudia Macedo dos Santos do cargo de 
provimento em comissão como Secretaria Adjunta de Saúde, a partir de 04 de maio de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de 
maio de 2022.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

  
 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - Pindamonhangaba/SP - CEP 12420-010 
Telefone (12) 3644.5600 

 

LEI Nº 6.542, DE 03 DE MAIO DE 2022 
 

Dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro de 
empregos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. 

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

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  Ficam acrescidas no quadro da Prefeitura Municipal as vagas para os 

empregos a seguir indicados: 

 

REFERÊNCIA EMPREGOS  VAGAS 
ACRESCIDAS 

133 ARQUITETO 5 
129 ASSISTENTE SOCIAL 10 
133 ENGENHEIRO CIVIL 6 
124 PSICÓLOGO 10 

117 SUPERVISOR DE ÁREA DE CONTROLE VETORES 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1 

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

em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022. 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
Marcelo Ribeiro Martuscelli 
Secretário de Administração 

 
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2022. 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 
 

 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 55/2022 

A Defesa Civil de Pinda-
monhangaba realizou reu-
nião com os geólogos Mario 
Santos e Leonardo Dias, da 
Empresa Regea Geologia 
(Engenharia e Estudos Am-
bientais), na última segun-
da-feira (2), para levanta-

mento e mapeamento de 
áreas de riscos geológicos 
(deslizamentos) e hidroló-
gicos (inundações) no nos-
so município, para o Plano 
Municipal de Redução de 
Riscos (PMRR) e Plano Inte-
grado de Gestão de Riscos 

de Desastres Naturais de 
UGRHI 02. 

Os agentes de Defesa 
Civil irão acompanhar os 
trabalhos dos geólogos nas 
áreas rurais, região leste e 
Moreira César nos próximos 
dias. Em regiões com maio-

res incidências como Alto 
Cardoso, Jardim Resende e 
Mombaça, já foram realiza-
dos estudos. 

Segundo o diretor da De-
fesa Civil, Michel Cassiano, 
“este importante trabalho 
que está sendo realizado em 

nossa cidade é uma excelente 
ferramenta de prevenção, mi-
nimizando os danos causados 
em caso se desastres naturais. 
Desta forma, serão apontados 
os níveis de riscos e as medi-
das a serem adotadas para a 
segurança da população”.

Defesa Civil participa de trabalho 
de prevenção de riscos geológicos

DivulgaçãoDivulgação
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está apoiando o 
Sebrae na realização de um 
curso para os microempreen-
dedores. O curso será realiza-
do no dia 5 de maio, de forma 
gratuita e online.  As vagas são 
limitadas e a inscrição deve 
ser realizadas através do link: 
https: / / forms.office.com/r/
rsWJy7XQHE 

O curso mostrará aos micro-
empreendedores sobre como 
manter sua empresa em dia, 
sem dívidas, para tirar dúvidas 

sobre a regularização da situ-
ação da empresa, sobre como 
fazer declaração anual do MEI, 
entre outras coisas.

“Esse curso é mais uma opor-
tunidade para que o microem-
preendedor individual possa 
tirar eventuais dúvidas sobre 
a situação da sua empresa, e se 
atentar ao prazo para elaborar 
a declaração anual do MEI que 
se encerra no dia 30 de junho”, 
disse a diretora de Indústria, 
Comércio e Serviço, Daniela 
Marcondes.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de Cultura e Turismo, 
oferece 810 vagas em ofi cinas culturais 
gratuitas, em 16 modalidades.

As modalidades ofertadas contemplam 
as mais variadas áreas, sendo elas: Yoga 
com 90 vagas; fanfarra com 180 vagas; 
desenho com 40 vagas; fotografi a com 40 
vagas; dança circular com 40 vagas; teatro 
com 120 vagas; dança do ventre com 20 
vagas; cerâmica com 20 vagas; canto com 
20 vagas; história em quadrinhos com 60 
vagas; mediação em leitura com 40 vagas; 
charge, caricatura e cartoon com 40 vagas; 
balé com 20 vagas; violão com 40 vagas; ví-
deo com 20 vagas; mosaico com 20 vagas.

As ofi cinas vão até o mês de dezembro, 
de segunda a sábado, no período da ma-
nhã ou da tarde, sendo duas horas de cada 
modalidade por semana.

Locais de realização das ofi cinas: Esta-
ção Cidadania; Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leopoldina; Bi-
bliotecas Públicas Municipais do Bosque 
da Princesa, Araretama, Vila São Benedito 

e Moreira César; Espaço Cultural Teatro 
Galpão; Palacete 10 de Julho; Cerâmica; 
CAPs; Centro Comunitário do Araretama; 
Vila dos Afetos; Escola Estadual Professo-
ra Eunice Bueno.

As inscrições estão abertas e ocorrem 
diretamente nos locais e períodos onde as 
ofi cinas acontecem, basta preencher a fi -
cha de inscrição com nome completo, nú-
mero do RG, endereço, telefone e e-mail. 
As vagas são limitadas.

Segundo a Diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna, “com as ofi cinas, o Departa-
mento de Cultura da Prefeitura visa levar 
mais conhecimento, lazer, cultura e capa-
citação para os moradores de todas as re-
giões da cidade.”

Os instrutores que ministram as ofi ci-
nas foram contratados de acordo com a 
ordem estabelecida pelo Chamamento Pú-
blico nº 01/2022 do Departamento de Cul-
tura. Mais informações podem ser obtidas 
diretamente no local de cada ofi cina ou 
no Departamento de Cultura - rua Depu-
tado Claro Cesar, 33, Centro – 3642-1080.

Pinda apoia Sebrae 
em curso para 
Microempreendedores

Cidade promove 
‘Ofi cinas Culturais 2022’

A atleta da Semelp, Ketiley 
Batista, conseguiu duas colo-
cações no pódio do torneio de 
atletismo das loterias Caixa, na 
prova dos 100 metros com bar-
reira. 

A atleta fi cou em primeiro 
lugar no grupo que foi disputa-
do na quarta-feira (27), com um 
tempo de 13 segundos e 35 mi-
lésimos, fi cando três milésimos 
de segundos na frente da ame-
ricana, Jade Barber.

Na disputa de domingo (1º), 

Ketiley Batista consegue duas 
medalhas no “Torneio das Loterias Caixa”

Ketiley fi cou na segunda colo-
cação, conquistando a medalha 
de prata fi cando atrás apenas 
da americana, Jade Barber. O 
tempo da brasileira foi de 13 
segundos e 34 milésimos, a 
americana fi cou na primeira 
colocação com 12 segundos e 78 
milésimos.

“As duas competições de 
Grande Prêmio Brasil, rea-
lizadas pela Confederação 
Brasileira de Atletismo, são 
importantes na preparação e 

desenvolvimento para os prin-
cipais objetivos e competições 
mais importantes da tempora-
da, sendo uma boa oportuni-
dade de avaliar a preparação 
e oportunidade de confronto 
com atletas de nível interna-
cional.  A participação da Ke-
tiley foi muito boa, vencendo 
uma prova e sendo segunda 
em outra, mostra que estamos 
no caminho certo”, disse o trei-
nador de Ketilley, Luiz Gustavo 
Consolino.

Atleti smo: Keti ley demonstrou excelente desempenho em duas 
competi ções de nível internacional
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Prefeitura executa interferências na 
‘Rotatória do Tenda’ para receber semáforos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da secretaria 
de Governo e Serviços Públicos 
vem executando diversas in-
terferências no sistema viário 
próximo à rotatória do Tenda, 
para receber futuramente a ins-
talação dos novos pontos de se-
máforos.

Após abertura de novo acesso 
ao hipermercado e instalação de 
canteiro físico para disciplinar o 
acesso, a Prefeitura realizou na úl-
tima semana implantação de pas-
sagens mais seguras, com rampa 
de acessibilidade, bem como pas-
sagem de nível no canteiro e na 
ciclovia, próxima à rotatória.

Quadra Coberta 
do Mombaça

A quadra coberta da escola mu-
nicipal do bairro Mombaça recebeu 
na última semana os serviços de 
revitalização da pintura do espaço 
esportivo, proporcionando melhores 
condições para as atividades físicas. 

Retomada da 
pintura da Estação

A secretaria de Governo e Ser-
viços Públicos retomou os serviços 
de pintura do prédio tombado da 
Estação Ferroviária, localizada na 
Praça Barão Homem de Mello.

O objetivo é organizar cor-
retamente o fluxo de pedestres 
e ciclistas para que possam 
trafegar harmonicamente com 

os veículos e motocicletas que 
passam diariamente pelo local 
e assim reduzir o número de 
acidentes e vítimas de trânsito. 

Implantação de rampa de acessibilidade na “rotatória do Tenda”

Passarela Castolira-Vila São Paulo é revitalizada
A passarela que liga o bairro Castolira à Vila São Paulo foi recentemente 

revitalizada ganhando um novo visual. O serviço foi executado pela Secreta-
ria de Governo e Serviços Públicos. Confira como estava antes e como ficou.

‘OperaçãO Tapa BuracO’ em 
açãO em diversOs BairrOs

A secretaria de Governo e Serviços Públicos da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está priorizando o trabalho da ‘Operação Tapa Buraco’. 
Com o cessar do período chuvoso, o serviço vem sendo e na última sema-
na os bairros Campinas, Mombaça, Mariana, Flamboyant, Araretama, 
Carangola e Moreira César receberam a manutenção do piso asfáltico em 
diversos pontos.

A Prefeitura vem priorizando 
as ações de segurança no trânsito. 
Após melhorar a acessibilidade e 
proporcionar mais segurança na 
mobilidade urbana do município, 
com a revitalização de faixas ele-
vadas das principais vias públicas, 

a Prefeitura prossegue a implan-
tação de faixas elevadas para 
passagem de pedestre em pontos 
de maior movimentação.

Na última semana, o setor 
da Usina de Asfalto realizou a 
implantação de dois novos dis-

positivos: um na avenida Alcides 
Ramos Nogueira (em frente à 
Câmara de Vereadores) e outro 
no início da avenida José Adhe-
mar César Ribeiro (em frente ao 
Recinto São Vito no Distrito de 
Moreira César).

Novas faixas elevadas são implantadas

Parque infantil do Carangola e 
do Campo Belo recebem atenção 

A equipe da Serralheria da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
prossegue com os trabalhos de ma-
nutenção dos parquinhos infantis. 
Na última semana, os brinquedos 

do playground do Carangola e do 
Campo Belo receberam os servi-
ços de manutenção corretiva para 
melhor segurança do lazer das 
crianças.

Pinda Mais Bonita

Rotatória Cidade 
Jardim – Araretama

Cuidar bem dos espaços públi-
cos é sempre uma prioridade para 
a Prefeitura. Na última semana, a 
rotatória que liga os bairros Cidade 
Jardim e Araretama, na região oes-
te, recebeu serviços de manuten-
ção como a pintura dos corações 
decorativos do espaço.

Bica da Galega
Revitalizada recente-

mente com belo trabalho 
artístico, a tradicional 
Bica da Galega – localiza-
da no bairro Campo Belo 
–, recebeu nova pintura. 
O local é um atrativo que 
recebe diariamente gran-
de público para abastecer 
galões de água.
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