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Sabesp investe R$ 8 milhões em remanejamento 
da adutora de água para distrito de Moreira César

A Sabesp está investindo R$ 
8,2 milhões em obras de rema-
nejamento da adutora de água 
tratada para Moreira César, vi-
sando a eliminar problemas de 
rompimento da adutora antiga 
para a região central do Distri-
to. Na última semana, o prefeito 
Isael Domingues e o presidente 
da Câmara, vereador José Car-
los Gomes – Cal, foram conferir 
o andamento dos trabalhos.

Eles foram recebidos pelo 
gerente de Divisão da Sabesp, 
José Fonseca Marcondes Júnior, 
gerente do Setor Técnico, Sér-
gio Roberto da Silva Santos, que 
estavam acompanhados do en-
genheiro fi scal Marcos Antônio 
de Sousa e do encarregado da 
empresa Parâmetro, executo-
ra da obra, Aparecido de Jesus 
Araguê Gomes (Cidão).

PÁG. 3

Obra teve início de março e vem sendo executada pela empresa Parâmetro Saneamento, com previsão de entrega para setembro deste ano

Obras de galeria eliminarão 
alagamento no Goiabal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deve fi nalizar, nos 
próximos dias, as obras de im-
plantação de galeria de águas 
pluviais que eliminará os trans-
tornos de alagamento em tre-

cho da rua dos Cedros, no bair-
ro Goiabal. O trecho da rua dos 
Cedros receberá uma galeria de 
190m de extensão, com implan-
tação de tubos de 600mm para a 
captação d’água. 

PÁG. 3

Implantação de galeria deve evitar os transtornos com alagamentos

Judocas de Pinda participam do 
‘Campeonato Paulista Sênior de 
Judô’ em São José dos Campos

Os pindenses Igor Pinheiro 
Andrade e Felipe Moreira Alves 
chegaram até as disputas 
pelo terceiro lugar

PÁG. 5

Com participação de cerca 
de 300 atletas e 66 agremiações 
de todo estado - reunindo a eli-

te do judô paulista e brasileiro -, 
aconteceu no último dia 30 de 
abril, em São José dos Campos, 
o Campeonato Paulista Sênior 
de judô. O evento é considerado 
um dos mais importantes do ce-
nário nacional e não acontecia 
desde o início da pandemia.

Às vésperas do ‘Dia das Mães’, abordamos um 
pouco desse amor que nunca sai de moda

DE MÃE PARA FILHOS E DE FILHOS PARA MÃE

Sensível às causas sociais, ela nunca diz não a um trabalho que vai impactar posisti vamente 
pessoas e famílias. Assim é a doutora Cláudia Maria Vieira Domingues. A mãe do Matheus e do Vi-
nícius. A fi lha do senhor Edison e da professora Maria Aparecida Simões Vieira. A irmã do Antônio, 
do Luiz e do Marcelo. A esposa do Isael Domingues. A biomédica. A presidente do Fundo Social de 
Solidariedade. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Com a proximidade do Dia das 
Mães vem o aquecimento da econo-
mia, nesta que é considerada uma 
das melhores datas para o comércio, 
e o ‘quentinho no coração’ porque 
afinal, mãe é mãe. E não podería-
mos deixar de falar da data e da im-
portância desta que é a protagonista 
de todas as histórias – pois sem nos-
sas mães, não estaríamos aqui. 

Nesta semana, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica) divulgou que atualmente no 
país são mais de 11 milhões de mães 
solo – mães responsáveis por cuidar 
dos filhos, além de ter que conciliar 
trabalho e garantia da parte finan-
ceira da família. Esse é um dado 
muito relevante e que merece nossa 
reflexão. Sobre a responsabilidade 
social, responsabilidade emocional, 
sobre os filhos que estamos colocan-
do no mundo, sobre os adultos que 
estamos criando. Sobre empatia. E 
tantas outras.   

Gerar, parir, criar. Ser mãe é 

para sempre e pode ser lindo, soli-
tário, intenso, difícil. Mesmo solteira 
ou casada, tendo a responsabilidade 
compartilhada ou tendo que dar 
conta de tudo sozinha, a experiência 
de ser mãe é única e individual. 

Se, de um lado, algumas mulhe-
res sonham desde criança em se-
rem mães, de outro, outras nunca 
se imaginaram nesse papel até se 
tornarem uma. Se há a maternidade 
idealizada, perfeita e incrível, tam-
bém há a maternidade real, intensa 
e difícil. 

Quem nunca se perguntou como 
é que as mães das gerações anterio-
res davam conta, às vezes, de três, 
quatro ou mais filhos? A verdade 
é que os tempos atuais trouxeram 
muitas facilidades, mas também no-
vos desafios da maternidade.

Além de encarar uma série de 
novidades (como a amamentação, 
os cuidados com o bebê e a privação 
do sono), a mãe precisa lidar com 
um turbilhão de novos sentimentos. 

O medo de não dar conta, a culpa 
(“nasce uma mãe, nasce uma cul-
pa”), o cansaço, a solidão e a respon-
sabilidade fazem do início dessa jor-
nada um momento muito intenso.

Ao mesmo tempo em que a mu-
lher se encanta com a chegada do 
filho e transborda felicidade, ela 
precisa lidar com uma série de situ-
ações inesperadas. Por isso, talvez 
o maior desafio seja se reencontrar 
nesse novo papel, sem deixar de 
lado todos os outros — de mulher, 
profissional, esposa, filha, amiga. 

Enquanto filha, prima, cunhada, 
sobrinha, amiga de mulheres que 
são mães, sinto a necessidade de 
deixar o seguinte recado: vocês são 
incríveis! Tudo bem ficar cansada, 
até exausta às vezes, tudo bem recla-
mar... isso não é motivo nem de cul-
pa nem de vergonha. Você é humana 
e faz o seu melhor todos os dias. Você 
é a melhor mãe que seu filho jamais 
sonhou em ter. Aproveite seu dia só 
com alegrias. Feliz Dia das Mães.
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Editorial
Um carinho para as mães

Hoje, temos 32 partidos políti-
cos registrados no Brasil. Alguns 
estão se apresentando com no-
vas siglas em 2022. É o caso do 
AGIR, antigo PTC. Outra novida-
de é o União Brasil, resultante da 
fusão entre o PSL e o DEM. Está 
sendo chamado simplesmente 
de UNIÃO. Na última janela par-
tidária, o UNIÃO perdeu parte de 
seus parlamentares. A maioria 
migrou para o PL, atual parti-
do de Bolsonaro. O PL, também 
recebeu reforços de outras si-
glas:PSB, PP, PSDB, REPUBLICA-
NOS, PTB, PDT, PSD, PATRIOTA e 
PODEMOS. Agora está bem forte.

Após esses ajustes, PT, PL e 
UNIÃO, deverão liderar a ocupa-
ção de cadeiras na Câmara dos 
Deputados. O PT por sua vez, 
construiu uma federação parti-
dária com o PC do B e o PV.

Com as novas regras para defi-
nição dos eleitos, as eleições terão 
suas especificidades acentuadas nas 
diversas unidades da federação.

São Paulo, por exemplo, será 
o estado onde teremos mais par-
tidos concorrendo na primeira 
fase da nova regra de cálculo-
sem vigor. Prevejo que o PL, 
PSOL, PT, PSDB, REPUBLICANOS, 
UNIÃO, PSB, NOVO, PSD, PODE-
MOS, MDB e PV serão os partidos 
que disputarão essa etapa de cál-
culos. Minha previsão é funda-
mentada em alguns elementos: 
1º) São Paulo é o estado no qual 
os partidos necessitam da menor 
porcentagem de votos para al-
cançarem o quociente eleitoral, 
aproximadamente 1,43% dos 
votos válidos; 2º) Mesmo com 
a participação de todos os par-
tidos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral, o que ge-
rará uma grande diluição de 
votos, as siglas citadas acima 
ainda continuarão fortes o su-
ficiente para alcançarem o tão 
almejado quociente eleitoral e 
3º) Por sero estado onde está 
concentrado a maior parte do 

potencial eleitoral destes parti-
dos.

É também importante alertar 
que nas próximas eleições deve-
remoster uma menor abstenção 
com um natural aumento dos 
votos válidos.Vários fatores me 
fazem supor isso: com a cres-
cente criminalização da política 
pelos meios de comunicação e 
consequente desilusão do elei-
torado, as abstenções, que em 
2002 eram de quatro milhões, 
oitenta e sete mil e trezentos e 
cinquenta e um eleitores, foram 
subindo até atingirem, em 2018, 
sete milhões, cento e onze mil e 
cinquenta e dois eleitores. Es-
sas abstenções provocaram uma 
queda constante na porcenta-
gem de votos válidos, de 90, 95% 
dos eleitores aptos para votar 
em 2002, até 81,41% em 2018.
Em 2022, além do sucesso da 
propaganda realizada por mui-
tos artistas para que os jovens de 
dezesseis e dezessete anos tirem 
o seu título de eleitor e votem, te-
remos o resultado da limpeza e 
atualização nos cadastros do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE),o-
casionado pelo recadastramento 
do voto eletrônico. Isso provo-
cava uma “falsa” alta abstenção 
em função de cadastros desatu-
alizados, conduzindo parauma 
diminuição na porcentagem 
de votos válidos. Existe ainda a 
pressão da atual conjuntura e da 
polarização em torno de dois no-
mes de grande apelo emocional 
na disputa da presidência.

Tudo isso, creio, concorrerá 
para um aumento no percentual 
de votantes.

Provavelmente, teremos ain-
da mais quatro partidos entran-
do na disputa na fase das sobras: 
PDT, CIDADANIA, PATRIOTA E 
PP. Mas, para isso terão que su-
perar os limites impostos pela 
regra 80/20, ou seja, alcança-
rem oitenta porcento do valor 
do quociente eleitoral e possuir 
candidatos com votação igual 
ou superior a vinte porcento do 
quociente eleitoral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 113/22 – CARRO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o sr. ERIVALDO LEITE DA SILVA 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, 
Marca: VW VOYAGE 1.6 CONFORT, Placa: 
FBB-3877 , Cidade PINDAMONHANGABA,  
COR : PRATA, abandonado na Rua MARFISA 
CLARA DE JESUS, bairro JARDIM REGINA, 
Pindamonhangaba, para que efetue a retirada 
do referido veículo/parte, no prazo de 24 
horas, sujeito a multa a contar da data desta 
publicação em atendimento e conformidade 
com o artigo 26º, item IV, e 27º da Lei 1.411 de 
10/10/1974, do Código Posturas.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

COMUNICADO
No dia 22 de maio de 2022, às 15h, estaremos realizando a Assembleia Geral para a Constituição 
do Instituto Artístico, Cultural Arte Mais - IACAM e contamos com sua valiosa participação. A reunião 
será realizada no Galpão do Cerâmica, no bairro do Cerâmica Pindamonhangaba, ocasião em que 
será apresentado e discutido o Estatuto da Instituição, assim como seus objetivos e atividades de 
trabalho concomitantemente com a eleição da diretoria do Instituto.

                Pindamonhangaba, 4 de maio de 2022.
Alberto Eduardo Rego Lins

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 078/2022 (PMP 
3764/2022)
Para “aquisição de tubo de ferro galvanizado 
para sinalização vertical em solo no Município 
de Pindamonhangaba”, com recebimento das 
propostas até dia 19/05/2022, às 08h e início dos 
lances às 08h30.  

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.  

*** CONTRATO ***
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 (PMP 
1856/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
emulsão asfáltica para a pavimentação de ruas 
do Município”, foi fi rmado o contrato 078/2022, de 
27/04/2022, no valor de R$ 355.875,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr Ricardo Alberto 
Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Greca 
Distribuidora de Asfaltos Ltda, o Sr Amadeu Clóvis 
Greca. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 013/2022 (PMP 300/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço 
de monitoria para eventos da Semelp - educação 
física / aquática / monitoria e animação”, foi fi rmada 
a ata de registro 103/2022, de 20/04/2022, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor da ata o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, 
e pela contratada, empresa FB Costa Esportes ME, 
a Sra Fabrini Bevilaqua Costa. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 019/2022 (PMP 299/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação 
de serviços de arbitragem de futebol, para 
atender campeonatos organizados ou apoiados 
pela Semelp”, foi fi rmada a ata de registro 
101/2022, de 20/04/2022, vigente por 12 meses, 

assinando pela contratante e como gestor da ata 
o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela 
contratada, empresa FB Costa Esportes ME, a 
Sra Fabrini Bevilaqua Costa. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 024/2022 (PMP 1084/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
agregados para serem utilizados em diversas 
obras no Município de Pindamonhangaba”, foi 
fi rmada a ata 104/2022, de 20/04/2022, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor da ata o Sr Ricardo Alberto 
Pereira Piorino, e pela contratada, empresa VP 
Materiais para Construção Ltda EPP, a Sra Ana 
Luisa Vieira Pacheco. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇO Nº 034/2022 (PMP 1588/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa para prestação de serviços de remoção 
e instalação de conjunto de placas e colunas 
de logradouro”, foi fi rmada a ata de registro 
117/2022, de 26/04/2022, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor da ata 
o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, 
empresa STS Serviços de Trânsito e Sinalização 
Ltda, o Sr Elvio Luis Ruggi. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 036/2022 (PMP 1712/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis - carnes - para o 
preparo da alimentação escolar”, foram fi rmadas 
as atas de registro de preço: 
Ata 118/2022, de 27/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Conser 
Alimentos Ltda, a Sra Bárbara Nalin de Britto 
Salles; 
Ata 119/2022, de 27/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Fonseca & 
Filho Distribuidora de Carnes e Alimentos Ltda, 
o Sr Rossini Serapião Fonseca; 
Ata 120/2022, de 27/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Hosana 
Comércio e Representação de Produtos 
Alimentícios em Geral Eireli EPP, o Sr Roberto 
Martinuci. 
Atas de registro de preço disponíveis na íntegra 
para consulta em https://siapegov.
p i n d a m o n h a n g a b a . s p . g o v. b r / p o r t a l -
transparencia/licitacoes/licitacoes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 (PMP 
2634/2022) 

Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “contrato de 
gestão com organização social qualifi cada 
para gestão, operacionalização e execução 
dos serviços de saúde no Pronto Socorro 
Municipal de Pindamonhangaba”, a pedido da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
e da Secretaria Municipal de Saúde, para 
análise da impugnação interposta pelo Hospital 
Mahatma Gandhi.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.759, DE 03 DE MAIO 
DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido,  Rodrigo de 
Souza Godoi do cargo de provimento em 
comissão de Assessor, a partir de 03 de maio 
de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
03 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 Municipal 
de Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2022.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem 
de classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - RG;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado 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 Registro no Conselho de 
Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Se possuir dependentes – Certidão de 
Nascimento dos fi lhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos fi lhos de 0 a 5 
anos; Declaração de Escolaridade dos fi lhos de 
6 a 14 anos.

ARQUITETO
Dia 13/05/2022 às 14h

6º BRUNO CELSO GOBETTE RODRIGUES

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 classifi cação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - 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 - Certifi cado 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 Registro no Conselho de 
Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Se possuir dependentes – Certidão de 
Nascimento dos fi lhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos fi lhos de 0 a 5 
anos; Declaração de Escolaridade dos fi lhos de 
6 a 14 anos.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Dia 13/05/2022 às 10h

13º FLAVIO RICARDO CIRINO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

          MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
         SECRETARIA MUNICIPAL DE        

ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 645, 
DE 04 DE MAIO DE 2022.
    
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando 
o  parecer da Comissão Processante, Resolve 
designar os atuais membros da Comissão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 
004/2021,  para dar continuidade à apuração 
do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 05 de maio 
de 2022,  sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2022.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 04 de maio de 2022.

SMA/egga/memo 18126.2022

          MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
         SECRETARIA MUNICIPAL DE        

Parabéns para todas as mamães

Neste ano, o “Dia das Mães” será celebrado 
neste domingo (8) –, como de costume, o 

segundo domingo do mês de maio. 

Além dos filhos, os comerciantes esperam 
ansiosamente por este data – já que é um período 
em que comércio costuma ficar aquecido com as 
compras. Ainda que muitos tenham a data como 
“consumismo”; sempre há aqueles que optam 
por homenagear suas “rainhas”.  

“Dia das Mães” é uma data para celebrar 
àquela que nos deu a luz, nos alimentou, 
nos ensinou-nos a andar, a falar e nos deu 
educação e cuidado – sendo responsável pela 
nossa primeira formação: tanto escolar quanto 
religiosa. 

Aquelas que já não estão mais presentes 
fisicamente entre nós também merecem ser 
lembradas com muito respeito! 

Dia especial para uma mãe especial, que 
encarou o desafio da maternidade: de colocar 
no mundo os filhos e criá-los ensinado o melhor 
caminho e, ainda aquelas que não deram à luz a 
filhos biológicos ainda cuidaram de outros com a 
mesma dedicação.

Nossa homenagem para elas que, diariamente 
passam pelo desafio de criar seus filhos e filhas 
orientando-os sempre para o caminho do bem 
– sendo esta uma das maiores missões de uma 
mãe – sejam elas mães solo; casadas; viúvas; 
divorciadas; elas não deixam de assumir a 
responsabilidade com os filhos. Muitas vezes, 
deixando de viver sua própria vida para se 
dedicar à criação dos filhos.

Obrigado mamães, vocês merecem toda nossa 
admiração e respeito. Aproveitem: o dia é de 
vocês! 
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cidade
Sabesp investe R$ 8 milhões em remanejamento 
da adutora de água para Moreira César

A Sabesp está investindo R$ 
8,2 milhões em obras de rema-
nejamento da adutora de água 
tratada para Moreira César, vi-
sando a eliminar problemas de 
rompimento da adutora antiga 
para a região central do Distri-
to. Na última semana, o prefeito 
Isael Domingues e o presidente 
da Câmara, vereador José Car-
los Gomes – Cal, foram conferir 
o andamento dos trabalhos.

Eles foram recebidos pelo 
gerente de Divisão da Sabesp, 
José Fonseca Marcondes Júnior, 
gerente do Setor Técnico, Sér-
gio Roberto da Silva Santos, que 
estavam acompanhados do en-
genheiro fiscal Marcos Antônio 
de Sousa e do encarregado da 
empresa Parâmetro, executo-
ra da obra, Aparecido de Jesus 
Araguê Gomes (Cidão).

A obra teve início em março 
deste ano e vem sendo execu-
tada pela empresa Parâmetro 
Saneamento, com previsão de 
encerramento para setembro 
deste ano. O trabalho compre-
ende a implantação de 8.340 
metros de tubos de Pead (Polie-
tileno de Alta Densidade), com 
diâmetro de 400 mm, ligando 
a estação do Carangola até a 
região do Laerte Assumpção, 
margeando a linha férrea da 
rede ferroviária.

A nova tecnologia de uso de 
tubos de Pead é utilizada em 

redes de saneamento de água, 
com a garantia de resistência 
a impactos e químicas, além de 
ser atóxico para transportar a 
água com qualidade e apresen-
ta elevada vida útil e alto de-
sempenho. 

O processo, que compreende 
técnicas de soldagem conhecida 
como termofusão, realiza a fun-
dição de tubos em temperatura 
superior a 200ºC, moldando e 
resfriando os tubos na forma 
desejada e unindo as conexões 
utilizando faceador, abraçadei-
ras, placas de solda e um trans-
formador de tensão.

“É uma técnica moderna, 
que não apresenta risco de va-
zamento, fácil manutenção e 
que pode ser aplicada pelo mé-
todo não destrutivo, ou seja, 
sem perfurar o pavimento em 
toda extensão, apenas em pon-
tos localizados”, explicou o en-
genheiro Marcos Antônio.

A atual adutora que abas-
tece a região central e bairros 
próximos de Moreira César foi 
implantada no início da déca-
da de 80 e será desativada após 
o término desta obra. “Com a 
nova adutora finalizada iremos 
eliminar os transtornos de de-
sabastecimento de água dessa 
região de Moreira. Temos outra 
adutora que sempre necessita 
de manutenção na região da 
Vila São Benedito e está no pla-

Obras de galeria eliminarão 
alagamento no Goiabal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizando nos 
próximos dias as obras de im-
plantação de galeria de águas 
pluviais que eliminará os trans-
tornos de alagamento em tre-
cho da rua dos Cedros, no bair-
ro Goiabal.

O trecho da rua dos Cedros 
receberá uma galeria com 190 
metros de extensão com im-
plantação de tubos de 600mm 
para a captação d’água. A obra 
ainda terá seis bocas de lobos, 
sendo duas simples, duas du-
plas e duas triplas.

A realização dos serviços 

atende solicitação da comuni-
dade e vem sendo realizada di-
retamente pelos servidores da 
secretaria de Governo e Servi-
ços Públicos.

“Nosso setor de drenagem 
está atento às reinvindicações 
e aos poucos vamos atuando 
em todos os bairros da cidade, 
assim como fizemos no Arare-
tama, na região do Valetão, um 
problema de décadas que foi 
sanado e hoje as famílias vivem 
com tranquilidade sem riscos 
de alagamento”, afirmou o se-
cretário da pasta, vice-prefeito 
Ricardo Piorino.

Divulgação

Divulgação

Turismo na Estrada
A equipe do Novo Turismo está aos fins de semana, 

com a van, passando informações turísticas da cidade, nos 
bairros da zona rural. 

No último domingo, o ponto foi o Café no Bule. Neste 
sábado (7), a van estará na Barraca da Tônia (rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro, km 27,2) e, no domingo (8), no 
Café da Marilsa, no bairro Ribeirão Grande.

A Fatec Pindamonhangaba 
– Faculdade Pública gratuita de 
Tecnologia, mantida pelo Gover-
no do Estado participou na tarde 
desta quinta-feira (5) de reunião 
com representantes da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e dis-
cutiram parcerias para suas as 
atividades no município.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Roderley 
Miotto, a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira e o secretário 
adjunto de Governo, Alexandre 
Pió receberam os representantes 
da Fatec: diretor Sérgio Monto-
ro, coordenadora Deisi Vieira Is-
quierdo e a professora Claudete 
Oliveira Kenvyn.

A faculdade apresentou o 
projeto “Fatec Motiva” implanta-
do este ano para motivar os alu-
nos do ensino médio a almejar 
o ingresso no ensino superior e 
conhecer os cursos presenciais 
oferecidas pela entidade: Pro-
cesso de Soldagem, Projetos Me-
cânicos, Processos Metalúrgicos, 
Manutenção Industrial e Gestão 

Fatec e Prefeitura de Pinda 
discutem parcerias

de Negócios e Inovação. 
“É muito importante que a 

comunidade saiba que Pindamo-
nhangaba tem uma faculdade de 
curso superior gratuita que hoje 
vem formando uma mão de obra 
qualificada para trabalhar em 
nossas indústrias. Por isso esta-
mos discutindo com a Prefeitura 
ações para fomentar ainda mais 
a atração dos jovens pela nossa 
faculdade”, afirmou Montoro.

O vestibular para ingresso na 

Fatec acontece duas vezes por 
ano e nos próximos dias deverá 
ser divulgado a programação do 
processo seletivo que será reali-
zado mediante prova presencial 
com técnicas de redação.

“Para nós foi muito bom co-
nhecer ainda mais a estrutura 
sólida que a Fatec tem na cida-
de. Hoje temos muitas empresas 
que absorvem a mão de obra da 
Fatec por ser um conhecimento 
diferenciado”, afirmou Roderley.

nejamento da empresa realizar 
também o seu remanejamento 
para sanar de forma total os 
problemas de rompimento que 
geram falta de água”, afirmou o 
gerente Sérgio.

O prefeito acompanhou os 
trabalhos no canteiro de obra e 
conheceu o processo de implan-
tação da nova rede. “Quere-
mos parabenizar a Sabesp por 
esse importante investimento 
em nossa cidade e por todas as 
parcerias realizadas com nossa 
cidade, sempre preocupada em 
levar qualidade no saneamento 
básico e no abastecimento de 
água”, afirmou Isael.

Para o gerente de Divisão da 
Sabesp, Marcondes Júnior, os 
investimentos manterão a qua-
lidade dos serviços realizados 
pela empresa. “Estamos sem-
pre investindo em melhorias e 
ampliações em rede e esse va-
lor de R$ 8 milhões é uma de-
monstração de que queremos 
sempre melhorar o abasteci-
mento de água no município”, 
afirmou.

Pinda ganha Pindacast, o podcast da 
Prefeitura de Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lança, nesta sexta-fei-
ra (6), mais uma ferramenta de 
comunicação com a população. 
É o PindaCast, o podcast da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Trazendo temas atuais e de 
interesse público, com os apre-
sentadores mais descolados e 
convidados super especiais. 

“Essa será mais uma maneira 
de levarmos a Prefeitura para 
mais próximo da população. A 
proposta é entrevistarmos as 
pessoas da gestão municipal 
que estão por trás dos serviços 
oferecidos, tirando as dúvidas e 
mostrando o lado humano des-
sas atividades”, explicou a di-
retora de Comunicação, Maria 
Fernanda Munhoz. 

O PindaCast estará disponí-
vel gratuitamente no Spotify, no 
canal Youtube da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e no Google 
Podcast, com atualizações todas 
as sextas-feiras, a partir das 8 
horas. A primeira entrevista do 

PindaCast será com a responsá-
vel pelas redes sociais da Pre-
feitura, Gabriela Nascimento. Já 
estão gravadas entrevistas com 
nomes como o diretor da Defesa 
Civil, Michel Cassiano, o diretor 
responsável pela Vigilância Sa-
nitária André Marcos Pereira, 
entre outros. 

Além do PindaCast, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 

possui os seguintes canais de 
Comunicação com a população: 
página oficial no Facebook Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
no instagram como @pref_pin-
da, no TikTok como prefpinda, 
Flickr como Prefeiturapinda, 
além do perfil no LinKedIN 
como Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, e os apps E-ouve e 1 
DOC.

Divulgação
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Método moderno e efi caz garanti rá menos impacto no remanejamento 

Proposta é entrevistar pessoas que estão por trás dos serviços 
públicos oferecidos, ti rando dúvidas e humanizando essas ati vidades
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dia das mães
De mãe para 
fi lhos e de 
fi lhos para mãe
Às vésperas do ‘Dia das 
Mães’, abordamos um 
pouco desse amor que 
nunca sai de moda

“Sei que nada vai mudar / 
As nuvens se transformam 
pra sempre se juntar / (...) 
Pra sempre vou te amar”

| Robinson Monteiro (cantor) | 

“Nunca se esqueça, nem um segundo
 Que eu tenho o amor maior do mundo  

Como é grande o meu amor por você” 
|  Roberto Carlos  |

Um porto seguro! Um amor leve e li-
vre! Um colo cheio de cuidado. De zelo e 
de aconchego. 

Dizem que “coração de mãe sempre 
cabe mais”... 

Mais um projeto. Mais um trabalho. 
Mais uma iniciativa... Que ela abraça 
com afi nco. E faz dar certo! 

Detalhista, ela acompanha cada etapa 
do projeto que se predispõe a colaborar. 
E como colabora! 

Sensível às causas sociais, ela nunca 
diz não a um trabalho que vai impac-
tar pessoas e famílias. Assim é a douto-
ra Cláudia Maria Vieira Domingues. A 
mãe do Matheus e do Vinícius. A fi lha 
do senhor Edison e da professora Maria 
Aparecida Simões Vieira. A irmã do An-
tônio, do Luiz e do Marcelo. A esposa do 
Isael Domingues. A biomédica. A presi-
dente do Fundo Social de Solidariedade. 
A amiga leal e sempre acessível. A líder 
que acompanha o projeto do início ao 
fi m. Aquela que sugere. Que atua. Que 
participa. Que põe o coração em cada 
trabalho. Em cada missão. Porque para 
ela, ‘missão dada é missão cumprida’.

“Uma memória que eu tenho nossa é 
de quando tinha meus 7 anos, e tive gran-
de medo de ir para a escola. Minha mãe, 
repensou toda a sua rotina para estar co-
migo durante o meu período de aula. Fo-
ram semanas assim... Ela fi cava próxima 
à sala, enquanto eu estivesse em aula para 
que eu me sentisse bem”, contou Matheus 
Vieira Domingues, seu primogênito.

Para ele, em qualquer fase de sua 
vida, sua mãe será “aquela pessoa que 
sempre estará ali para um conselho, 
para um aconchego, para um desaba-
fo”, disse.

Vinícius Vieira Domingues, o fi lho ca-
çula, acrescentou que sua mãe é “amor 
infi nito” e que para ele, o maior orgulho 
em ser seu fi lho é ver “a bondade e o ca-
risma que ela tem. Eu sempre vejo mi-

nha mãe de bem com a vida e fazendo 
o que está ao seu alcance para ajudar os 
outros”, afi rmou.

Ele confessou que é muito difícil esco-
lher apenas uma história marcante com 
sua mãe, porque ela sempre foi muito pre-
sente em suas vidas: “Mas eu me lembro 
das vezes em que eu e o meu irmão acom-
panhávamos minha mãe nos plantões que 
ela fazia. Parece loucura, mas era bem 
divertido fi car mexendo nas coisas do la-
boratório enquanto ela trabalhava...”, re-
lembrou. “A meu ver, o papel principal de 
uma mãe é saber amar incondicionalmen-
te, e minha mãe, com certeza, cumpre de 
maneira brilhante este papel”.

Às vésperas do ‘Dia das Mães’ – que 
é apenas simbólico, já que todos os dias 
são dias das mães e dos pais (e de mães 
que exercem o duplo papel de pai e mãe; 
e vice versa) –, em nome da mãe do Ma-
theus e do Vinícius, parabenizamos a to-
das as mães, relembrando que o maior 
legado, além do amor é o exemplo.

“Seu coração é assim / Flor 
que desabrocha a cada 
manhã / Fonte de amor que 
é sem �im / Deus te fez assim 
pra cuidar de mim (...)”

|  Aline Barros (cantora) |

À frente do Fundo Social, a mãe do Matheus e do Vinícius já impactou centenas de 
mães por meio de projetos, ofi cinas e cursos que proporcionam geração de renda

“Resumir mãe é muito 
complexo, a�inal é uma 
pequena palavra com um 
signi�icado in�inito... Mas eu 
de�iniria a minha mãe como 
um porto-seguro. Porque 
a gente sabe que quando 
voltamos pra casa, sempre 
vai ter alguém ali pra deixar 
tudo mais leve.” 

|  Vinícius Vieira Domingues  |

“O que torna minha mãe 
especial e única é o conjunto: 
é a pessoa que deposita todo 
o seu cuidado e orgulho em 
mim e no meu irmão. É uma 
pessoa que pensa em nós, em 
todos os momentos do dia. 
Eu consigo perceber o seu 
cuidado nos detalhes da vida, 
estes que transpiram o zelo e 
a preocupação dela conosco... 
Em uma palavra, eu diria que 
minha mãe é cuidado; e em 
uma frase: é amor leve, livre, 
substancial e intenso.” 

|  Matheus Vieira Domingues |

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Toda mãe tem um sorriso 
de quem se encanta com o 
sorriso do outro
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em pauta

Judocas de Pinda participam do 
‘Campeonato Paulista Sênior de 
Judô’ em São José dos Campos

Com a participação de 
cerca de 300 atletas, repre-
sentando 66 agremiações, 
de todo estado de São Pau-
lo e reunindo apenas a eli-
te do judô paulista e brasi-
leiro, aconteceu no último 
dia 30 de abril, em São José 
dos Campos, o “Campeonato 
Paulista Sênior de Judô”. O 
evento é considerado um dos 
mais importantes do cenário 
nacional e que não acontecia 
desde o início da pandemia 
em 2019.

A equipe de judô de Pin-
damonhangaba foi repre-
sentada pelos atletas Igor 
Pinheiro Andrade e Felipe 
Moreira Alves e mesmo fren-
te a oponentes de expressão 
nacional mostraram a força 
do judô pindense chegando 
até as disputas de terceiro 
lugar da competição. “Esse 
é um dos eventos mais for-
tes do ano, pois apenas os 
melhores atletas do estado 
estão aqui. Muitos inclusive 
da Seleção Brasileira de Judô 
. Hoje não conseguimos  me-
dalhas, mas representamos 
com orgulho nossa cidade. 
Agradeço a Prefeitura de 
Pindamonhangaba por todo 
apoio e por nos permitir es-
tar representando o nome da 
nossa cidade em eventos tão 
importantes”, afirmou o Sen-
sei, Rudnei Toledo, técnico da 
equipe na atual temporada.

‘Torneio do Dia do Trabalho’
Ainda no último final de 

semana de abril, o judô pin-
dense foi até São José dos 
Campos e participou do tra-
dicional “Torneio do Dia do 
Trabalho”. A competição 
contou com a participação de 
cerca de 400 atletas, repre-
sentando 13 agremiações, de 
toda a região metropolitana 
do Vale do Paraíba. A equipe 
de judô de Pindamonhanga-
ba composta por cerca de 36 
atletas sagrou-se 4ª coloca-
da na classificação geral do 
evento, ultrapassando em 
pontos muitas equipes, assim 
como o fortíssimo Sesi-SP.

“Estamos crescendo e, de 
evento em evento, iremos 
mostrar a força do judô de 
nossa cidade, até alcançar-
mos o lugar mais alto no po-
dio”, afirmou o sensei Rudnei 
Toledo. O próximo desafio da 
equipe acontecerá no dia 14 
de maio em São Bernardo 
do Campo-SP, onde ocorrerá 
a fase final do Campeona-
to Paulista sub-18, que tem 
a participação dos melhores 
atletas do Estado entre 15 e 18 
anos. Na ocasião, Pindamo-
nhangaba deverá ser repre-
sentada pelo atleta Cristian 
Valeriano, que vem em exce-
lente temporada e tem grades 
chances de levar o nome da 
nossa cidade ao pódio nesse 
importantíssimo evento.

Mesmo enfrentando atletas de expressão 
nacional, os pindenses: Igor Pinheiro Andrade e 
Felipe Moreira Alves representaram a cidade e 
chegaram até as disputas pelo terceiro lugar

Defesa Civil realiza reunião 
sobre curso de Brigada 2022 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento do Defesa Civil e Meio 
Ambiente, em parceria com 
o Sindicato Rural e Corpo de 
Bombeiros, realizou reunião no 
dia 4 de maio, para tratar e de-
finir ações sobre o curso de for-
mação de brigadistas na região 
do Piracuama e também inte-
grantes de instituições de apoio 
no município. 

Após a reunião, ficou certa a 
realização do curso de combate 
voluntário a incêndio (Brigada 
2022) no final de maio, no cen-
tro comunitário do Bom Suces-
so, ministrado pelo subtenente 

Aquino, do Corpo de Bombei-
ros, contando com 8 horas de 
aulas teóricas e práticas. 

Para a Brigada 2022, além 
da prioridade para os mora-
dores e proprietários de pro-
priedades rurais da região do 
Piracuama. Desta vez, o curso 
também irá contar com a par-
ticipação e futuros formandos 
das instituições de apoio no 
município como: Associação 
dos Reservistas do Exército do 
Vale Paraíba (Arex-VP), Conse-
lho Comunitário de Seguran-
ça Pindamonhangaba (Con-
seg), Centro de Treinamentos 
Industriais e Bombeiro Civil 

(CTI), Grupo Suçuarana (G.S.).
“Fiquei muito feliz e satisfei-

to com a reunião realizada. A 
Defesa Civil de Pindamonhan-
gaba segue trabalhando sério 
com a prevenção, como a cria-
ção de Brigadas, campanhas de 
combate a incêndio e também 
intensificando as parcerias com 
instituições de apoio para que 
desta forma, o município possa 
estar preparado para as adver-
sidades e emergências que sur-
girem. Minha gratidão a Deus, a 
todos que participaram e certo 
de que estamos no caminho cer-
to”, declarou o diretor da Defesa 
Civil de Pinda, Michel Cassiano.

Divulgação
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Diversão, informação e conscientização na 
“1ª Sessão Azul” do Shopping Pátio Pinda 

Aconteceu no último fim 
de semana, no shopping Pátio 
Pinda recebe a “1ª Sessão 
Azul”, no Grupo Cine, com a 
exibição do filme Sonic 2. 

A sessão especial, adaptada 
para as pessoas com autismo, 
aconteceu no sábado (30); e 
os ingressos foram vendidos 
antecipadamente a um valor 
promocional – em favor da 
causa. 

A programação contou 
ainda com roda de conversa, 
encontro com terapeutas, 
palestra “Autismo & 
Neurociência: Mitos e 
Verdades” com o neurocientista 
Dr. Fernando Lauria e oficinas 
Pedagógicas e Psicomotoras. 
Vários profissionais estiveram 
envolvidos nesse evento, 
solicitado pelo grupo “Mães de 
Azul” de Pindamonhangaba e 
pela psicopedagoga Vanessa 

Alves, idealizadora do ‘Projeto 
Miguel’ e ‘Espaço Despertar’.

“Como é bom ver a força 
e a luta de vocês, ‘Mães de 
Azul’! Gratidão ao shopping 
Pátio Pinda pela oportunidade 
e pela confiança. Gratidão 
às mães e aos terapeutas 
que ajudaram para que esse 
momento acontecesse de uma 
maneira linda e especial”, disse 
a psicopedagoga Vanessa Alves.

De acordo com ela, 
foram vendidos mais de 100 
ingressos. 

A ação encerrou as 
atividades que ocorreram 
durante todo o mês de abril 
e que tiveram como foco dar 
mais visibilidade à abordagem 
do TEA (Transtorno do 
Espectro Autista), além de 
celebrar o ‘Abril Azul’ e o “Dia 
Mundial de Conscientização do 
Autismo” – 2 de abril. 

Divulgação
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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

poder legislati vo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
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ORDEM DO DIA
15ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 09 de maio de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei nº 36/2022, do Vereador Marco Mayor, que “Denomina de PRAÇA 
MILTON GONÇALVES DOS SANTOS a praça da Rua Felix Adib Miguel, no Bairro Vila 
Verde”.

II. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2022, do Vereador Professor Felipe Guimarães, 
que “Institui o Projeto Esportista do Ano, no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

A 14ª Sessão Ordinária 
de 2022 da Câmara de Pin-
damonhangaba foi realiza-
da nesta segunda-feira, dia 
02 de maio, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira” do Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, e, na oportunida-
de, os vereadores aprecia-
ram e votaram 2 Projetos  
que estavam relacionados 
na Ordem do Dia da reunião 
plenária. Além dos reque-
rimentos e das indicações 
apresentadas, ambos os 
projetos receberam aprova-
ção dos parlamentares. 

Auxílio às 
mulheres em risco
A votação da tarde da se-

gunda-feira foi aberta com 
a análise do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 268/2021, 

Bares, Restaurantes e Casas Noturnas terão
que adotar medidas de auxílio para mulheres

em situação de risco, aponta Projeto de Lei 
aprovado na Câmara de Pindamonhangaba

Na mesma sessão ordinária, parlamentares confirmaram a aprovação de Projeto que
institui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio

da vereadora Regina Célia 
Daniel Santos - Regininha 
(PL), que “Estabelece que 
bares, restaurantes, casas 
noturnas e de eventos ado-
tem medidas de auxílio à 
mulher que se sinta em situ-
ação de risco”. O documento 
recebeu 10 votos favoráveis.

Com a aprovação, fica es-
tabelecido que bares, res-
taurantes, casas noturnas 
e restaurantes devem ado-
tar medidas para auxiliar 
as mulheres que se sintam 
em situação de risco, nas 
dependências desses esta-
belecimentos, no âmbito de 
Pindamonhangaba, sendo 
que fica, também, instituí-
da a politica de inserção de 
placas informativas quanto 
a agressão, suspeita ou ame-
aça contra a mulher. 

Segundo o artigo 2°, “o 
auxílio à mulher deverá ser 
prestado pelo estabeleci-
mento mediante a oferta 
de acompanhamento até o 
carro, outro meio de trans-
porte ou comunicação à po-
lícia”. Também serão utili-
zados cartazes fixados nos 
banheiros femininos ou em 
qualquer ambiente do local 
informando a disponibili-
dade do estabelecimento 
para o auxílio à mulher que 
se sinta em situação de ris-
co.

A autora, vereadora Re-
gininha, enfatizou que “tra-
ta-se de Projeto de Lei que 

todo o mundo e no Brasil 
são quase 12 mil casos por 
ano. De acordo com o verea-
dor Marco Mayor, “a criação 
de uma Semana Municipal 
de Valorização da Vida e 
Prevenção ao Suicídio deve 
ter como um dos objetivos a 
transmissão de informações 
sobre o tema e este Projeto 
de Lei quer oferecer uma 
resposta que não pode ser 
o silêncio com o objetivo de 
chegar as pessoas que preci-
sam de ajuda”. 

Inclusão na
Ordem do Dia
Nesta sessão ordinária, a 

Mesa Diretora promoveu a 
inclusão do Projeto de Lei 
nº 55/2022, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe so-
bre a ampliação de vagas no 
quadro de empregos da Pre-
feitura Municipal de Pinda-
monhangaba”. O projeto foi 
discutido e aprovado por 10 
votos a zero.

Com a aprovação, ficam 
acrescidas no quadro da 
Prefeitura Municipal as se-
guintes vagas de emprego: 
Arquiteto (referência 133 - 
5 vagas); Assistente Social 
(referência 129 - 10 vagas); 
Engenheiro Civil (referên-
cia 133 - 6 vagas); Psicólogo 
(referência 124 - 10 vagas) e 
Supervisor de Área de Con-
trole Vetores - Vigilância 
Epidemiológica (referência 
117 - 1 vaga). Todas as va-
gas serão preenchidas por 
concurso público.

15ª Sessão
Ordinária 
E na segunda-feira, dia 

09 de maio, a partir das 14 
horas no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” 
do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Al-
ckmin”, os vereadores re-
tornam aos trabalhos e ati-
vidades legislativas para 
a realização da 15ª sessão 
ordinária de 2022. A par-
ticipação da comunidade 
durante as sessões ordiná-
rias - dentro dos protocolos 
sanitários vigentes - está 
permitida e o objetivo é dar 
maior transparência dos 
atos legislativos. A sessão 
ordinária - que é pública e 
aberta - terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora CLARO e, tam-
bém, pela internet no por-
tal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.

será uma ferramenta a ten-
tar frear o frequente assédio 
e até mesmo a violência mais 
grave, o feminicídio, que as 
mulheres vem sofrendo, que 
hoje não tem mais hora e 
nem lugar para ocorrer.

Valorização da Vida e 
Prevenção ao Suicídio
Logo em seguida, o plená-

rio analisou e deliberou pela 
aprovação - por unanimi-
dade - do Projeto de Lei n° 
47/2022, do vereador Mar-
co Mayor (PSDB), que “Ins-
titui a SEMANA MUNICIPAL 
DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E 
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”. 
A aprovação determina que 
a Semana Municipal de Valo-
rização da Vida e Prevenção 
ao Suicídio será comemora-
da com início no primeiro 
domingo do mês de setem-
bro de cada ano. O verea-
dor-autor justificou a medi-
da salientando que “apesar 
de pouco se falar a respeito, 
o suicídio é mais comum do 
que se imagina em todo o 
Planeta. Tal assunto já vem 
sendo muito abordado em 
vários países tanto que é 
instituído pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o 
dia 10 de setembro como o 
dia de Valorização da Vida e 
Prevenção ao Suicídio, com 
campanhas instituída mun-
dialmente como Setembro 
Amarelo”. Segundo dados da 
OMS, cerca de 800 mil pes-
soas se suicidam por ano em 

Nesta sessão ordinária, o 
plenário da Casa também 

aprovou o Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre a ampliação de 
vagas no quadro de empregos 

da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”



https://forms.gle/LcVrTJxi7NA2316z7

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 10/2022 (EMENDA IMPOSITIVA – FMI, 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO) 

 Processo Administrativo: Nº 4.168/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação do Centro de Convivência para 
Idosos “Francisca Inácio Ribeiro” 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso da Emenda Impositiva: nº 29 de autoria 
do Vereador José Carlos Gomes - Cal, através do Fundo Municipal 
do Idoso – FMI, visando a realização de eventos, compreendido no 
plano de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 
4.168/2022”. 

  Prazo: 08 meses (04/05/2022 à 31/12/2022) 
 Valor: R$ 5.000,00 
 Data da assinatura: 04/05/2022 
 Publicação Inexigibilidade: https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/justificativa-de-

inexigibilidade 

saúde
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EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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EDITAL N° 001111/2022
O Dr. Miguel Jacob Felipe Neto, Delegado de Polícia
Titular do 2° Distrito Policial, na forma da lei, etc ...

 FAZ SABER QUE; nos termos do artigo 27, inciso III, do Decreto 
nº44.448, de 24 de novembro de 1999 e Resolução SSP 46, de 21 De dezembro 
de 1970, que se procederá a Correição Ordinária e Periódica, Pela Sra. Dra. ANA 
LÚCIA DE SOUZA, Delegada de Polícia Seccional de Taubaté-SP, referente ao 
primeiro semestre do corrente ano, No Segundo Distrito Policial desta cidade no 
dia 06/06/2022 ás 09:30 Horas
Para o qual fi cam convocados desde já Autoridades, funcionários e ao povo Em 
geral, a prestação de reclamações, sugestões e queixas.
Proceda-se a transcrição para divulgação nos respectivos órgãos de imprensa

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba conti-
nua vacinação para idosos 
com 60 anos ou mais na sex-
ta-feira (6); demais públicos 
seguem normalmente. Con-
fi ra locais e horários.

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

Das 8 às 11 horas: USF 
Nova Esperança, USF Cida-
de Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: USF Nova Esperan-
ça, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

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 

horas: USF Nova Esperan-
ça, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Covid-19: Pinda continua vacinação da 4ª doses para 
pessoas com 60 anos ou mais nesta sexta-feira (6)

Cidade promove “Dia D” de vacinação 
contra Covid-19, gripe e sarampo no sábado

ASTRAZENECA 
(Conforme agendado 

na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF 

Nova Esperança, USF Cida-
de Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado 

na carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF 

Nova Esperança, USF Cida-
de Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

2ª dose: PFIZER 
Pediátrica Crianças 

de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado 

na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF 

Nova Esperança, USF Cida-
de Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas:  USF Nova Esperan-
ça, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.
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 Cida-
de Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shi-
bata Centro.
4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População 

acima de 18 anos 
com alto grau de 

Imunossupressão e que 
tenham tomado a 

3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: USF Nova Esperan-
ça, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.
60 anos ou mais e que 

tenham tomado a 
3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: USF Nova Esperan-
ça, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Atenção
- A Secretaria de Saú-

de 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 identifi ca-
ção (RG ou CPF), comprovan-
te de endereço e o termo de 
vacinação preenchido (dis-
ponibilizado no site da Pre-
feitura). Originais e cópias.

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o pos-
to que irá tomar a próxima 
dose e pedir a segunda via. 
É necessário levar um docu-
mento com foto e preferen-
cialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e 
defi ciências infantis
Insufi ciência cardíaca, 

cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndromes 
coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doenças da aorta, 
grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, arritmias cardía-
cas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardí-
acos, talassemia, síndrome 
de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas gra-
ves, hipertensão arterial re-
sistente e de artéria estágio 
3, hipertensão estágios 1 e 2 
com lesão e órgão alvo, doen-
ça cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossupri-
midos (incluindo pacientes 
oncológicos), anemia falci-
forme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

Grau de 
imunossupressão de 

adultos
Indivíduos que possuam: 

I - Imunodefi ciência primá-
ria grave; II - Quimioterapia 
para câncer; III - Transplan-
tados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéti-
cas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; IV - Pes-
soas vivendo com HIV/Aids 
com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses 
≥20 mg/dia de prednisona, 
ou equivalente, por ≥14 dias; 
VI - Uso de drogas modifi ca-
doras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia 
renal substitutiva (hemodi-
álise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reu-
matológicas, auto infl ama-
tórias, doenças intestinais 
infl amatórias);

Drogas modifi cadores 
de resposta imune conside-
radas para fi m de elegibi-
lidade a dose adicional da 
vacina para pessoas imu-
nossuprimidas (checar no 
informe técnico).

Dados sujeitos a altera-
ções, em caso de dúvida li-
gue: (12) 3648-1912 (Sala de 
Vacina do Ciaf).

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

Pindamonhangaba conseguiu pela primeira vez, 
desde o início da pandemia, passar um mês sem 
registros de mortes: não houve óbitos de Covid-19 
no mês de abril no município -, a últi ma morte 
ocorreu no dia 28 de março. Isso é um refl exo das 
370.386 vacinas aplicadas contra a Covid. 
Vale lembrar que, apesar do fi m da pandemia, a 
luta conti nua, é preciso se cuidar e procurar um 
pronto atendimento em caso de sintomas gripais. 
A vacinação contra a Covid-19 segue normalmente 
no município. Entre no site da prefeitura e procure 
se informar a data e local da sua vacinação.
“Ao analisarmos o fechamento do mês de abril, 
em relação à Covid-19, observamos que desde 
o início da pandemia, essa é a primeira vez 
que conseguimos passar um mês sem nenhum 
registro de mortes, isso vem a somar ao refl exo 
do esforço que o município vem fazendo para 
aplicação das vacinas contra a Covid, também dos 
protocolos que vínhamos seguindo para o combate 
a disseminação do vírus dentro do município, 
algumas medidas de segurança. É com muita 
alegria que a gente vem observando que estamos 
voltando próximo a um normal, ainda temos 
algumas medidas de segurança a serem cumpridas, 
mas estamos chegando próximo ao normal. Com 
isso nós incenti vamos a população a manter sua 
vacinação em dia e seguir com os protocolos para 
que a gente possa ter uma fi nalização completa 
da pandemia”, avaliou a secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo.

Pela primeira vez, 
Pinda ultrapassa 1 
mês sem óbitos por 
Covid-19

Divulgação

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover o 
“Dia D” de Vacinação contra 
Covid-19, gripe e sarampo 
neste sábado (7).

PSF NOVA ESPERANÇA, PSF CIDADE NOVA E CISAS 
MOREIRA CÉSAR, DAS 8 ÀS 13 HORAS

Covid-19: atualização vacinal (1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses)
Sarampo: crianças de seis meses a menores de cindo 

anos e pessoas que trabalham em estabelecimentos de 
saúde.

Gripe: crianças de seis meses a menores de cinco anos, 
idosos, pessoas que trabalham em estabelecimentos de 
saúde, gestantes e puérperas, professores, pessoas com 
defi ciência e comorbidades (confi ra quadro anexo).

ESTACIONAMENTO SHIBATA CENTRO, 
DAS 8 ÀS 13 HORAS

Covid-19: atualização Vacinal (1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses)
Gripe: idosos, pessoas que trabalham em 

estabelecimentos de saúde, gestantes e puérperas, 
professores, pessoas com defi ciência e comorbidades 
(confi ra quadro anexo).

SALA DE VACINAS DO CIAF/SAÚDE DA MULHER, 
DAS 8 ÀS 13 HORAS

Sarampo: crianças de seis meses a menores de cinco 
anos e pessoas que trabalham em estabelecimentos de 
saúde.

Gripe: crianças de seis meses a menores de cinco 
anos

CONFIRA LOCAIS, HORÁRIOS E PÚBLICOS DE CADA VACINA 

Como existe alteração 
de públicos nas vacinas, a 
população deve fi car atenta 
aos locais de aplicação.

Sobre a vacinação con-
tra Covid-19, por exemplo, 

não existe terceira dose 
para crianças. A terceira 
dose é aplicada em pesso-
as de 12 a 17 anos desde 
que sejam imunossupri-
midas, além de público 

geral acima de 18 anos, 
após 4 meses da segunda 
dose. A quarta dose é ape-
nas para idosos e pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão.

SHOPPING PÁTIO PINDA, DAS 8 ÀS 12H30
Gripe: idosos, pessoas que trabalham em 

estabelecimentos de saúde, gestantes e puérperas, 
professores, pessoas com defi ciência e comorbidades 
(confi ra quadro anexo).

Além dos protocolos sanitários, adesão à 
vacinação contribui para esse resultado
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Chuvas de bênçãos
Na vida da Andréia Nunes que comemora mais um 

ano de vida no próximo dia 8. Seu esposo André, seus 
fi lhos, amigos e familiares desejam que seu novo ciclo 
seja repleto de alegria, de sabedoria, de saúde e de paz. 

Parabéns!
Celebrou mais um ano de vida nessa quin-

ta-feira, dia 5 de abril, Fernando Flores. Ele 
comemorou ao lado de familiares e amigos. 
Todos, em especial, seu irmão Ricardo Flores, 
desejam um novo ciclo cheio de saúde, sucesso, 
alegria e paz.  

Muita luz 
Na vida do multitalento Ruan Leonel, aniversariante dessa 

quarta-feira, dia 4. Ele recebe os cumprimentos de todos os 
seus familiares, em especial, da sobrinha Manuela. Felicida-
des, Ruan!

Tudo de lindo
Para a linda Aline Amadei que completou 

mais um ano de vida nessa quinta-feira, dia 5 
maio. Seus pais Ricardo e Giovana, todos os 
seus amigos, em especial a Thais Batista dese-
jam mais 365 dias repletos de saúde, de suces-
so, alegria e muita paz. 

Ainda dá 
tempo...
... de parabenizar 
o Flávio Ribeiro 
pela passagem 
do seu aniver-
sário no dia 
27 de abril. Ele 
comemorou ao 
lado dos amigos 
e dos familiares. 
Todos, em espe-
cial a equipe da 
Comunicação 
da Prefeitura, 
desejam um novo 
ciclo repleto 
de bênçãos, de 
saúde e de muita 
paz.

É pique, é pique!
O Pedro Lucas completou mais um ano de vida e comemorou ao lado de familiares e de amigos no dia 30 de abril. Toda a sua 

família e amigos desejam saúde, alegria e muita luz em sua vida. Parabéns, Pedro! 

Novo ciclo 
No próximo dia 10, o professor e atleta Robson Karlos, 

o Robinho, celebrará mais um ciclo de vida. Ele recebe os 
parabéns de toda a sua família e dos seus amigos, em especial 
dos seus fi lhos Théo Ravi e Alice Kyara; dos seus pais Regina e 
Heli, dos seus alunos e da equipe do “Aula Extra”. 

Felicidades 
sem fi m 

Na vida da em-
presária Thais Mon-
teiro, que celebrou 
mais um ano de vida 
no dia 2 de maio. 
Seu esposo Luiz 
Henrique, toda a sua 
família e amigos de-
sejam saúde, alegria, 
sucesso e muita paz 
em seu viver. 

Saúde e paz 
Na vida de João Henrique Fer-

rari Gontijo (secretaria de Habita-
ção). Ele celebra mais um ano de 
vida nesta sexta-feira (6), e recebe 
os parabéns da esposa Denise, das 
fi lhas Mariana e Ana Clara Gon-
tijo, da neta Maria Luiza, de toda 
a sua família e dos amigos, em 
especial dos colegas de trabalho.

Feliz Aniversário!
Tudo de bom para o aniversariante Joaquim Muassab 

(ao centro da foto) que completa mais um ano de vida e 
recebe os cumprimentos do irmão Luiz Paulo e do amigo 
Jorio Yamaha da Motopinda. 
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