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S� ta-feira

Município lança programa 
de Câmeras integradas e 
Empreendimentos Inteligentes

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, dia 12 de 
maio, o lançamento do progra-
ma Câmeras Integradas ao CSI 
– Centro de Segurança Integra-
da – e Empreendimentos Inteli-
gentes.

A ação ocorreu no auditório 
municipal, que recebeu verea-
dores e empresários de diver-
sos setores.

O secretário adjunto de Ad-
ministração e responsável por 
tecnologia e inovação da Pre-

feitura, Danilo Velloso, explicou 
a grande transformação pela 
qual a cidade tem passado nos 
últimos anos, em busca de se 
tornar uma cidade inteligen-
te, não apenas certifi cada, mas 
principalmente habilitada. 

PÁG. 3

Divulgação

O prefeito Isael Domingues 
frisou o aspecto humano 
que as cidades precisam ter

‘Domingo no Parque’ reúne 
várias atrações neste domingo

O Parque da Cidade recebe 
o evento “Domingo no Parque” 
neste dia 15 de maio (domingo), 
das 10 às 18 horas. 

Realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 

do Novo Turismo da secretaria 
de Cultura e Turismo, o evento 
vai proporcionar um dia reche-
ado de atrações para todos os 
públicos. 

PÁG. 12

As apresentações musicais começam às 10 horas com o DJ Yago

Jornal Tribuna do 
Norte celebra 140 anos 
de história e lança 
‘Concurso Cultural’

PÁG. 7



Apesar de nossa democra-
cia ter sido emancipada em 
1988, já presenciou muitos 
atos de corrupção e o uso da 
máquina administrativa em 
favor de grupos políticos du-
rante campanhas eleitorais 
além de abuso do poder eco-
nômico.

Isso mostra como nossa de-
mocracia ainda é muito frágil, 
sugerindo a necessidade de 
mudanças no sistema político 
do Brasil. Dessa forma, pro-
porcionar disputas mais igua-
litárias, onde as escolhas dos 
candidatos sejam feitas pelas 
suas ideias e planos bem ela-
borados de governos. 

Ainda que não seja certo 

afirmar que muitos candida-
tos só obtiveram sucesso nas 
eleições por terem gasto mais 
recursos em suas campanhas 
que outros, muitas pesquisas 
sugerem que a competitivida-
de está ligada diretamente ao 
poder econômico das candi-
daturas.

Este ano vivemos um mo-
mento muito especial, com 
um único voto vamos escolher 
presidente, vice-presidente, 
governadores, vice-governa-
dores, senadores, deputados 
federais e estaduais.

Devemos fazer uma pro-
funda reflexão e nos prepa-
rarmos para exercer nossa 
cidadania e direitos políticos.

O voto não é apenas exigên-
cia burocrática. Trata-se de 
um direito constitucional que 
permite interferir - por meio 
dos representantes eleitos - 
em temas com impacto direto 
sobre a vida da população.

Nossas opiniões precisam 
ser respeitadas no jogo políti-
co, contribuindo para o forta-
lecimento e a consolidação da 
democracia. Com um simples 
gesto valorizaremos nossa 
história.

Nosso voto fará toda a dife-
rença!

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb. 56.011/sp

Presidente da AJOP
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Editorial
 Exercendo nossa cidadania

Está chegando a hora para os 
partidos políticos registrarem as 
suas listas de candidatos às elei-
ções proporcionais. As vagas dis-
putadas são para as Assembleias 
Legislativas e a Câmara dos Depu-
tados.

Evidentemente que as siglas 
têm total interesse em preencher 
o máximo possível de cadeiras 
nessas duas casas. Prestígio políti-
co e capacidade de sobrevivência 
são proporcionais aos tamanhos 
das bancadas.

Saber montar uma lista de can-
didatos mais competitiva é uma 
tarefa essencial.

A reflexão sobre o assunto 
me despertou algumas dúvidas. 
O que é mais fácil: disputar uma 
vaga de deputado estadual ou fe-
deral? Eleger-se em São Paulo ou 
em outro estado qualquer? A últi-
ma pergunta me ocorreu porque 
estou vendo notícias de pessoas 
procurando domicílio eleitoral em 
outros estados. Segundo recentes 
divulgações, a cônjuge do ex-juiz 

Sergio Moro estaria pensando em 
disputar uma vaga de deputado 
por São Paulo. O marido, que ago-
ra mudou de partido e desistiu 
da disputa majoritária, provavel-
mente também disputará uma 
vaga por São Paulo. Acho essa coi-
sa de mudança de partido e dispu-
ta por um lugar que a pessoa mal 
conhece, no mínimo, estranho. O 
filho do presidente Jair Bolsona-
ro, que é do Rio de Janeiro, em 
2018, tornou-se deputado por São 
Paulo. Quais seriam os motivos? 
Maior facilidade para se eleger? 
Desejo de representar e defender 
o povo de São Paulo?  

Bem, vamos esquecer isso e re-
tornar à nossa busca de respostas 
para as minhas perguntas feitas 
acima. Podemos começar nossa 
análise com o eleitorado. Os can-
didatos às vagas de deputado es-
tadual e federal fazem campanha 
para um mesmo eleitorado em seu 
estado. Se tomarmos como exem-
plos os estados de São Paulo e Ro-
raima, veremos que o primeiro 

possui o maior eleitorado do Bra-
sil, já, o segundo, o menor. Será 
que é mais fácil se eleger em Ro-
raima? Alguns candidatos alcan-
çam individualmente em São Pau-
lo votações imensamente maiores 
do que o eleitorado inteiro de 
Roraima. Mas nosso problema 
tem outras varáveis. O número de 
candidatos por partido é uma de-
las. A regra eleitoral define o nú-
mero de candidatos como sendo o 
número de vagas disponíveis em 
cada casa legislativa mais um. En-
tão, para deputado federal, cada 
partido poderá lançar até setenta 
e um candidatos em São Paulo e 
até nove candidatos em Roraima. 
Para deputado estadual, os parti-
dos podem lançar até noventa e 
cinco candidatos em São Paulo e 
até vinte e cinco em Roraima. A 
quantidade de partidos disputan-
do o pleito vai definir o número 
total de candidatos na disputa. 

O terceiro elemento, a meu ver 
decisivo, é a relação entre a quan-
tidade de vagas disponíveis por 
estado, que cada casa de leis tem 
direito, e a porcentagem mínima 
de votos para eleger um deputa-
do. No estado de São Paulo, com as 
suas 70 vagas disponíveis na Câ-
mara Federal, um candidato pre-
cisa, de aproximadamente, 1,43% 
dos votos válidos para se eleger. 
Já para deputado estadual, com 
94 vagas em disputa, são neces-
sários, aproximadamente, 1,06% 
dos votos válidos. Ou seja, embo-
ra disputem votos em um mesmo 
eleitorado, a vaga de deputado 
estadual é preenchida com uma 
quantidade menor de votos. Já em 
Roraima seria, aproximadamente, 
para deputado federal 12,5% dos 
votos válidos e para deputado es-
tadual 4,17% dos votos válidos. 

Os números mostram, portan-
to, que é mais difícil se eleger em 
Roraima do que em São Paulo. 

Muito legal, mas e daí? Daí que 
se os estrategistas dos partidos es-
calarem seus candidatos a deputa-
do federal e estadual olhando para 
as conclusões acima, certamente 
chegarão às melhores soluções 
para aumentar as suas bancadas.

Quem trabalha no terceiro 
setor principalmente, adora 
pesquisas sérias, quem trabalha 
com o voluntariado ama pes-
quisas, até porque são poucas e 
as que são feitas temos que co-
memorar pois vem evidenciar 
o tema por um bom tempo, mas 
temos que tomar cuidado com a 
informação e como ela é trata-
da pelos meios de comunicação, 
oficiais ou não.

Trecho retirado do site da 
CNN Brasil, “Os dados são de 

um levantamento realizado 
pelo Datafolha, em parceria 
com o Instituto para o Desen-
volvimento Social (Idis). O es-
tudo mostra que o número de 
voluntários ativos no país sal-
tou de 11%, em 2011, para 34%, 
uma alta de mais de 200%.”

Temos que comemorar, o 
assunto está mais ativo na so-
ciedade, as pessoas percebem a 
importância do trabalho volun-
tário e a solidariedade está em 
alta. Perfeito.

Mas tudo isso se ficamos na 
leitura rasa da notícia fico, qua-
se chego à conclusão de que não 
precisamos nos esforçar tanto 
para termos mais voluntários, 
mas quando vamos analisar a 
pesquisa, percebemos que este 
não é o verdadeiro cenário.

Cabe salientar que todos os 
cenários são positivos para o 
voluntariado e não estou aqui 
para desmerecer ou invalidar a 
pesquisa, só realmente para 
pontuar itens importantes 

Roberto Ravagnani

Construindo
Cidadania

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

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

Roberto Ravagnani é 
palestrante, jornalista, radialista 

e consultor. Voluntário como 
palhaço hospitalar há 17 anos, 

O voluntariado sendo pesquisado

de serem trazidos à tona.
Em 2011 o cenário mostrava 

que 5% da população fazia tra-
balho voluntário de forma roti-
neira e constante. Em 2021 este 
número sobe para 12%.

Em 2011 o número de pesso-
as que faziam trabalho voluntá-
rio de forma pontual, sem uma 
constância, era de 6% e em 2021 
de 22% (isto muito elevado pela 
pandemia).

O que os veículos de comu-
nicação de forma geral fizeram, 
somaram os dois números e tra-
duziram como se esse fosse o 
número de voluntários no país, 
o que não é verdade absoluta, 
principalmente para quem tra-
balha com o voluntariado orga-
nizado.

Mais uma vez deixo claro 
que pesquisas são fundamen-
tais para o desenvolvimento do 
setor, mas a análise dela e como 

ela é difundida pode atrapalhar 
ao invés de ajudar. Houve um 
crescimento expressivo na ade-
são ao trabalho voluntário, mas 
não se pode colocar tudo na 
mesma cesta, o que é volunta-
riado recorrente e o que é pon-
tual.

Um outro dado que me cha-
mou a atenção na pesquisa é a 
diminuição de jovens nos tra-
balhos voluntários e o aumento 
da idade média para 43 anos. 
Precisamos tornar o trabalho 
voluntário atrativo para o jo-
vem, pois caso contrário vamos 
continuar com a nossa velha 
política de ter que ensinar adul-
tos a serem voluntários, por um 
afastamento do jovem destas 
oportunidades. O que importa 
é falar de voluntariado e a pes-
quisa trouxe mais uma vez esta 
possibilidade de reflexão sobre 
a importância dele.

Tribuna do Norte: rumo 
aos 140 anos de história 

Fortalecer a prática da leitura e da escrita; 
aprimorar técnicas de coesão, objetividade e 
criatividade em sala de aula, além de celebrar 
os 140 anos do Jornal Tribuna do Norte. 
Baseada nessas propostas, a Fundação Dr. 
João Romeiro – mantenedora do jornal lançou, 
oficialmente, um “Concurso Cultural de 
Redação e Desenho”. 

O concurso, que está em sua segunda edição, 
envolve educadores e alunos do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental; do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) e também estudantes do 
Ensino Médio, de escolas públicas e privadas 
de Pindamonhangaba.

A ideia central da iniciativa é que os 
estudantes conversem com seus familiares 
sobre suas relações com este centenário jornal 
Tribuna do Norte – fundado pelo jornalista, 
jurista, político e poeta Dr. João Marcondes 
de Moura Romeiro, em 11 de junho de 1882 –, 
e, em sua unidade escolar, elabore textos com 
ligação à temática: “Tribuna nossa de cada 
dia” e “Pindamonhangaba - um novo olhar 
sobre o passado”.

O “Concurso Cultural de Redação e 
Desenho” faz parte de uma série de ações 
desenvolvidas pela Fundação Dr. João Romeiro 
em celebração aos 140 anos de existência 
desse veículo de informação, que contribui 
significativamente para o registro histórico do 
município e região, por meio de um rico acervo 
e instrumento de pesquisa.

Que comecem as celebrações! Sempre 
valorizando a todos os envolvidos nessa 
secular trajetória: fundador; mantenedor; 
funcionários e leitores – sem eles não 
chegaríamos até aqui.
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Prefeitura entregará contratos 
para registro de imóveis para 
207 famílias do Castolira

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou nesta semana uma 
reunião de trabalho com os 90 re-e-
ducandos do sistema prisional, que 
atuam nas frentes de trabalho das 
secretarias de Governo e Serviços 
Públicos, Meio Ambiente e Subpre-
feitura do Distrito de Moreira Cé-
sar.

O encontro foi conduzido pelo 
subprefeito do Distrito, Nilson Luís 
e contou com a participação dos 
encarregados e gestores da Pre-
feitura. O objetivo foi reforçar os 
procedimentos e as regras para a 
execução dos trabalhos dos re-edu-
candos internos do sistema prisio-
nal de Tremembé e que atuam nas 
ações de zeladoria e limpeza dos 
espaços públicos do município.

“Reforçamos os procedimentos 
do nosso convênio e lembramos 
algumas regras importantes sobre 
o bom comportamento deles nas 
ações de rua. Temos regras claras 
sobre identidade, uso da camiseta 
amarela, comentamos sobre a aqui-

sição de novos uniformes e ressal-
tamos as práticas de convivência 
saudável e legal para que todos 
possam ser beneficiados, tanto eles 
que atuam e são subsidiados pelo 
poder público, a Prefeitura que ga-
nha agilidade nos serviços e a cida-
de que fica mais limpa e organiza-
da”, explicou Nilson.

Após o período de pandemia, 
quando o convênio foi suspenso, a 
Prefeitura retomou o trabalho com 
essa mão de obra no final do mês de 
março deste ano, com novo convê-
nio firmado com a Funap (Fundação 
de Amparo ao Preso), vinculada à 
Secretaria de Administração Peni-
tenciária do Estado de São Paulo.

Atualmente o município conta 
com a participação de 90 internos 
do Pemano, sendo 45 que atuam no 
Distrito de Moreira César, outros 
40 junto à Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, pasta que realiza 
a gestão do serviço de limpeza pú-
blica e outros cinco na Secretaria 
de Meio Ambiente.

O programa ‘Meu Bairro é 
Legal’, desenvolvido pela Se-
cretaria de Habitação da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
realizará no próximo dia 21 de 
maio a entrega de 207 contratos 
de doação de imóveis para as 
famílias do Loteamento Castoli-
ra. O ato de entrega acontecerá 
às 10h na Quadra Esportiva do 
bairro.

Com a ação, os moradores 
beneficiados poderão realizar 
o registro em Cartório e garan-
tir maior segurança jurídica e 
valorização de seus imóveis. “É 
um documento de suma impor-
tância que muitas famílias estão 
aguardando há muitos anos e 
com ele em mãos os moradores 
poderão contrair, por exemplo, 
um financiamento bancário 
para realizar reforma do seu 
imóvel”, explicou o secretário 
de Habitação, Felipe César.

O Loteamento Castolira foi 
implantado em 2000 através de 
sorteio que beneficiou 928 fa-
mílias. Desde 2017, a Prefeitura 
vem realizando a entrega de 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, nessa 
quinta-feira, dia 12 de maio, o 
lançamento do programa Câ-
meras Integradas ao CSI (Cen-
tro de Segurança Integrada) e 
Empreendimentos Inteligentes.

A ação ocorreu no auditório 
municipal, que recebeu verea-
dores e empresários de diver-
sos setores.

O secretário adjunto de Ad-
ministração e responsável por 
tecnologia e inovação da Pre-
feitura, Danilo Velloso, explicou 
a grande transformação pela 
qual Pindamonhangaba tem 
passado nos últimos anos, em 
busca de se tornar uma cidade 
inteligente, não apenas certifi-
cada, mas principalmente habi-
litada. “Buscamos a eficientiza-
ção dos serviços, para obtermos 
resultados sólidos, e melhoran-
do nossos indicadores. Que-
remos expandir isso e termos 
uma cidade digital, onde cada 
pessoa, cada empresário, cada 
investidor possa ter acesso a 
serviços eficientes, modernos e 
humanos”, disse.

Sobre as Câmeras Integra-
das ao CSI, Danillo Velloso res-
saltou que a doação ou cessão 
de câmeras ao município vai 
permitir expandir ainda mais 
o monitoramento da cidade em 
segurança pública. “Hoje temos 
cerca de 1.400 câmeras conecta-
das, mais de 2 mil sensores, que 
detectam placa do veículo, cor 
de camisa das pessoas, leitura 
facial e comportamental. Com 
apoio da iniciativa privada, po-
demos aumentar esses núme-
ros e conectar toda a cidade, 
permitindo ampliação e melho-
rias na segurança pública e sis-
tema integrado de tecnologia”.

Ele explicou que os empresá-
rios que adotarem o sistema po-
derão, por exemplo, utilizar um 
selo em seus estabelecimentos 
e conectar imagens ao CSI, pos-
sibilitando um monitoramen-
to em tempo real e garantindo 
mais segurança ao patrimônio 
e às pessoas. “Qualquer ativida-
de suspeita ou ocorrência será 
verifica no mesmo momento, e 
poderemos atuar em combate 
e prevenção, com suporte da 
Guarda Municipal e Polícia Mi-
litar”.

Outro ponto foi a implanta-
ção de empreendimentos inte-
ligentes. Com uma cidade mo-
derna e conectada, é possível 
a criação de projetos que aten-

dam todos os requisitos neces-
sários para qualidade de vida.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento Marcela Franco des-
tacou que “cidade inteligente 
representa, dentre várias pos-
sibilidades, conectividade – ca-
racterística que leva à integra-
ção”.

De acordo com ela, com este 
conceito, de conectividade e in-
tegração, o município pretende 
possibilitar a implantação de 
empreendimentos inteligen-
tes. “A ideia é propor a criação 
de loteamentos inteligentes, 
integrados e eficientes. Des-
ta forma, quando as áreas fo-
rem desenhadas, que já sejam 
planejados locais para pontos 
de ônibus, pontos comerciais, 
escolas e serviços públicos. E 
podemos integrar essas infor-
mações, criando áreas com 
infraestrutura completa, que 
atendam aos anseios da popula-
ção, valorizando assim os imó-
veis e tornando a qualidade de 
vida ainda melhor”, completou.

Ela citou a possibilidade 
de instituir IPTU verde, com 
programas de benefícios para 
construções inteligentes, sus-
tentáveis e inovadoras, permi-
tindo o acréscimo de pontos a 
quem criar áreas e imóveis com 
estes conceitos.

O prefeito Isael Domingues 
frisou o aspecto humano que 
as cidades precisam ter. “Deve-
mos aliar tecnologia à humani-
zação, permitindo que a cida-
de cresça com qualidade, para 
termos uma visão de futuro. 
Permitindo a utilização de da-
dos e informações a favor dos 
empresários para o crescimen-
to ordenado e sustentável de 
Pinda. Agradeço a todos vocês 
pela parceria, pelo empenho e 
por trabalharem pela cidade. 
Temos uma Prefeitura que bus-
ca o diálogo com a Câmara e 
aberta a novas propostas. Neste 
sentido que vamos agir, sempre 
buscando as melhores soluções 
para a cidade e para a popula-
ção”, finalizou.

O evento contou com a pre-
sença de vários secretários, en-
tre eles o de Segurança Pública, 
Fabrício Pereira; o presidente 
da Câmara, José Carlos Gomes 
– Cal; vereadores Julinho Car; 
Norberto; Herivelto Vela; Ma-
grão; Gilson Nagrin; além da ca-
pitão PM Lucimeire Jerônimo e 
da delegada titular Renata Cos-
tillas.

Pinda lança programa de Câmeras 
integradas e Empreendimentos Inteligentes

contratos atendendo o tempo 
mínimo de moradia da família 
no imóvel. Com essa nova en-
trega, cerca de 600 famílias do 
bairro foram beneficiadas com 
o contrato de doação do imóvel.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, o programa ‘Meu Bairro 
é Legal’ vem cumprindo sua 
missão de proporcionar se-

gurança jurídica para as fa-
mílias de Pindamonhangaba. 
“A regularização dos imóveis 
vem sendo uma grande prio-
ridade da nossa gestão e que-
ro parabenizar o secretário 
Felipe César e toda sua equi-
pe da Habitação por esse im-
portante trabalho realizado”, 
afirmou.

Município reúne re-educandos da Funap e reforça procedimentos do convênio

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Responsável por Tecnologia e Inovação na Prefeitura, Danilo Velloso; e a secretária de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, ressaltaram as transformações pelas quais Pinda vem passando nos últi mos anos

Parte da 
equipe da 
secretaria 

Municipal de 
Habitação que 

desenvolve 
o programa 

‘Meu Bairro é
Legal’
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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
Estado de São Paulo

Na 15ª sessão ordinária, 
os vereadores discutiram 
diversos requerimentos e 
indicações e aprovaram 

2 Projetos da Ordem do Dia. 
O terceiro projeto 

acabou sendo adiado 
por 2 semanas a 
pedido do autor
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ORDEM DO DIA
16ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 16 de maio de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei nº 34/2022, do Vereador Marco Mayor, que “Denomina de Rua MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS a rua 2 do Loteamento Kanegae”.

II. Projeto de Lei n° 59/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a outorgar a 
concessão onerosa de uso de espaço público, na forma que especifica, e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 17/2021, do Vereador Herivelto dos Santos Moraes – 
Herivelto Vela, que “Concede o Título de MÉRITO LEGISLATIVO”.

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

Em nova sessão ordinária 
realizada nesta segunda-fei-
ra, dia 09 de maio, no plená-
rio do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alck-
min”, os vereadores de Pinda-
monhangaba analisaram dois 
projetos da Casa que estavam 
relacionados na Ordem do 
Dia e um outro que foi inclu-
ído para votação conforme o 
Regimento Interno da Casa. 
Na 15ª sessão, dois projetos 
foram aprovados pelo plená-
rio e um foi adiado por 2 se-
manas.

Praça no bairro
Vila Verde
Após as fases iniciais da 

sessão - expediente, leitura e 
discussão de requerimentos e 
indicações e explicações pes-
soais - os vereadores apro-
varam - por unanimidade 
- o primeiro item da Ordem 
do Dia: o Projeto de Lei nº 
36/2022, do vereador Marco 
Mayor (PSDB), que “Denomi-
na de PRAÇA MILTON GON-
ÇALVES DOS SANTOS a praça 
da Rua Felix Adib Miguel, no 
Bairro Vila Verde”.

Biografia 
Milton Gonçalves dos San-

tos nasceu em 12 de agosto 
1937, na cidade de Guaratin-
guetá. Era filho de Benedito 
Custódio dos Santos e Ana 
Gomes Siqueira. Mudou-se 
para Pindamonhangaba em 
1959 e foi trabalhar na Fa-
zenda Sapucaia. Casou-se 
com Maria da Conceição San-
tos, com quem formou uma 

Com 10 votos favoráveis, Projeto
de Lei determina que Praça do

Vila Verde tenha a denominação de 
“Milton Gonçalves dos Santos”

Outro projeto confirmado pelos vereadores e incluído na pauta de votação foi o que ratifica dispositivo 
da Lei que dispõe sobre ampliação de vagas no quadro de empregos da Prefeitura de Pindamonhangaba

família com 6 filhos. 
Em 1975 abriu um negócio 

próprio no centro da cidade 
(uma pensão), mas foi como 
eletricista e serviços de pe-
dreiro que Mílton Gonçalves 
dos Santos atendeu seus inte-
resses pessoais e familiares e 
como voluntário auxiliou em 

serviços sociais no Vila Verde 
onde residia. Milton partici-
pou da solicitação do Centro 
Comunitário e o Posto de 
Saúde que beneficiou demais 
todo o bairro Vila Verde. Ser-
viu a Deus como presbítero 
da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus, presidida pelo 

Pastor Euclides Vaz Júnior, si-
tuada nesta cidade. Sua atua-
ção exemplar como cidadão e 
morador deixou exemplo de 
uma pessoa de bem. 

Milton Gonçalves dos San-
tos faleceu aos 81 anos em 31 
de março de 2019, deixando 
saudades aos parentes e ami-

gos que o respeitavam.
Projeto é adiado
Logo a seguir, os verea-

dores debateram o Projeto 
de Decreto Legislativo n° 
04/2022, do vereador Pro-
fessor Felipe Guimarães 
(PODEMOS), que “Institui o 
Projeto Esportista do Ano, 
no âmbito do Município de 
Pindamonhangaba”. A pedido 
do autor para que sejam fei-
tos alguns ajustes, o projeto 
foi adiado por 2 semanas. O 
plenário aprovou o adiamen-
to por unanimidade. 

Inclusão
Em seguida, após os trâ-

mites legais e regimentais, o 
plenário optou pela inclusão 
do Projeto de Lei Ordinária 
nº 61/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “Ratifi-
ca dispositivo da Lei nº 6.542, 
de 03 de maio de 2022, que 
dispõe sobre ampliação de 
vagas no quadro de empre-
gos da Prefeitura de Pinda-
monhangaba”. O projeto foi 
aprovado por unanimidade.

Assim, o artigo 1° do proje-
to enfatiza que “fica retifica-
do a tabela constante do ar-
tigo 1° da Lei n° 6.542, de 03 
de maio de 2022, na nomen-
clatura do emprego de Enge-
nheiro Civil para que conste 
como Engenheiro”. O total de 
vagas permanece em 6 (seis). 
Na justificativa do Executivo 
enviada ao Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba, 
vereador José Carlos Gomes 
- Cal, a Prefeitura esclareceu 
que “o presente projeto visa 
retificar a indicação da no-
menclatura do emprego de 
Engenheiro, o qual equivo-
cadamente constou na Lei n° 
6.542 como Engenheiro Civil, 
permanecendo inalteradas 
as vagas e demais empregos 
previstos na citada Lei”. 

16ª Sessão 
Ordinária 
Os vereadores de Pinda-

monhangaba retomam na se-
gunda-feira, dia 16 de maio, a 
partir das 14 horas, no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira” do Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, os trabalhos e 
atividades legislativas para a 
realização da 16ª sessão or-
dinária de 2022. A participa-
ção da comunidade durante 
as sessões ordinárias - den-
tro dos protocolos sanitários 
vigentes - está permitida e o 
objetivo é dar maior transpa-
rência dos atos legislativos. A 
sessão ordinária - que é pú-
blica e aberta - terá a trans-
missão “ao vivo” pelo canal 4 
da Operadora CLARO e, tam-
bém, pela internet no por-
tal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.
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Divulgação

Covid-19: Cidade mantém 
vacinação da 4ª dose para 
pessoas com 60 anos ou mais 
nesta sexta-feira (13); demais 
públicos seguem normalmente

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba man-
tém vacinação para idosos 
com 60 anos ou mais nes-
ta sexta-feira (13); demais 
públicos seguem normal-
mente. Confira locais e ho-
rários.

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

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

1º 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 Estacio-
namento 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 Estacio-
namento Shibata Centro.

ASTRAZENECA 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF 

Nova Esperança, USF Ci-
dade Nova, Cisas (Moreira 
César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF 

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

ESF Santa Cecília suspende atendimento após 
funcionários testarem positivo para Covid-19

2ª dose: 
PFIZER Pediátrica 

Crianças de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF 

Nova Esperança, USF Ci-
dade Nova, Cisas (Moreira 
César) e Estacionamento 
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 

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 Ci-
dade Nova, Cisas (Moreira 
César) e Estacionamento 
Shibata 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 Estacio-
namento 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 Estacio-
namento Shibata Centro.

Atenção
- A Secretaria de Saúde 

informa que os frascos de 
vacina são multidoses e 
possuem validade de 6 até 8 
horas após abertos. Assim, 
para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles 
que chegarem próximo ao 
horário de encerramento 
que retornem outro dia. 
Pedimos a compreensão.

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

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o 
posto que irá tomar a pró-
xima dose e pedir a segun-
da via. É necessário levar 
um documento com foto e 
preferencialmente infor-
mar o dia que tomou a pri-
meira dose.

Comorbidades e 
deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, 

cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndromes 
coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doenças da aor-
ta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias 
cardíacas, cardiopatias 
congênitas, próteses e im-
plantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneu-
mopatias crônicas graves, 
hipertensão arterial resis-

tente e de artéria estágio 
3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, imu-
nossuprimidos (incluin-
do pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesi-
dade mórbida, cirrose he-
pática e HIV.  

Grau de 
imunossupressão 

de adultos
Indivíduos que possuam: 

I - Imunodeficiência pri-
mária grave; II - Quimio-
terapia para câncer; III - 
Transplantados de órgão 
sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunos-
supressoras; IV - Pesso-
as vivendo com HIV/Aids 
com CD4 < 200 cel/mm3; V 
- Uso de corticóides em do-

ses ≥20 mg/dia de predni-
sona, ou equivalente, por 
≥14 dias; VI - Uso de drogas 
modificadoras da resposta 
imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva 
(hemodiálise); VIII - Pa-
cientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, 
auto inflamatórias, doen-
ças intestinais inflamató-
rias);

Drogas modificadores 
de resposta imune conside-
radas para fim 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.

A ESF Santa Cecília suspendeu 
temporariamente as ati vidades 
no dia 12 de maio (quinta-feira), 
pois cinco funcionários, incluindo 
médico e enfermeira, testaram 
positi vo para Covid-19. 

Outros quatro profi ssionais 
da unidade foram submeti dos 
a exames e aguardam os 
resultados.

Caso os resultados sejam 
negati vos, a secretaria de Saúde 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, e a Arena Su-
primentos Médicos 
realizarão dia 20 de 
maio um evento que 
abordará o Cateteris-
mo Intermitente Lim-
po e a Prevenção de Lesão por Pressão - Uma Abordagem 
Eficiente. 

O evento acontecerá no auditório do Senac Pindamo-
nhangaba, das 14 às 17 horas, e tem o intuito de demons-
trar as tecnologias existentes às pessoas que utilizam ca-
deira de rodas.

Para a secretária de Saúde, Ana Claudia Macedo, “essa 
é uma oportunidade de trabalhar a prevenção de algu-
mas doenças para esse público. É de suma importância 
a presença das pessoas para entenderem um pouco mais 
sobre Cateterismo Intermitente Limpo e a Prevenção de 
Lesão por Pressão”. 

Os interessados em participarem do evento devem se 
inscrever até 19 de maio por meio do link https://forms.
gle/JPQyAGBacqTGd1zK7.

Pinda realiza curso 
de capacitação para 
munícipes que utilizam 
cadeira de rodas

vai retomar o atendimento 
na unidade dia 13 de maio 
(sexta-feira), porém, apenas 
com acolhimento, orientação e 
entrega de medicamentos.

Casos os resultados sejam 
positi vos, a ESF Santa Cecília 
deverá fi car fechada ao menos 
até quinta-feira da próxima 
semana.

A Prefeitura conti nuará 
acompanhando o caso para 
informar a data de retorno de 
todas as ati vidades da unidade.

Se resultados de exames 
forem negati vos, unidade 
retomará atendimento dia 13 
(sexta-feira), porém apenas 
com orientação e entrega de 
medicamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Dia  24/05/2022 às 9h 
 
 
23º TABATA ALESSANDRA DA COSTA SANTOS 
 
 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente, 
caso não conste na certidão de nascimento. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Dia  24/05/2022 às 11h 
 
 
24º VICTORIA MARCONDES HOTTUM RICO 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 
 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
01 - Comprovante de votação da última eleição 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 ou Certidão de Nascimento (solteiro); 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
11 - Comprovante de residência; 
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
13 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos); Declaração de 
Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos). 
 
 
DIRETOR DE ESCOLA 
 
 
Dia 24/05/2022 às 9h30: 
 
85º ANA SILVIA GONÇALVES ALBUQUERQUE 

86º SOLANGE FERNANDES GUIMARÃES 

87º MARIANGELA CARRERA RODRIGUES 

 

 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA 
______________________________________________________ 
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“Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos 

e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos”. 

 
 

CONVOCAÇÃO 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 do CONDEMA 

 
 
 
Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município 
de Pindamonhangaba – CONDEMA, convocados a comparecer e toda a população convidada a participar da 
“5ª Reunião Ordinária de 2022”, a ser realizada em data e local abaixo, para interação e discussão da pauta a 
seguir:   
 
01 – Aprovação da Ata anterior; 
02 – Andamentos do Processo Eleitoral CONDEMA e Formação da Gestão CONDEMA 2022/2024; 
03 – Análise e deliberação: Aplicação dos valores do FUNDEMA (distribuição entre despesa de serviço / 

material de consumo); 
04 – Análise e deliberação: Retorno da Gestão Municipal – Parque Municipal do Trabiju (Plano de Manejo); 
05 – Análise e deliberação: Projeto de Arborização – Loteamento Visconde da Palmeira; 
06 – Análise e deliberação: Retorno da Gestão Municipal e Empresa Pioneira / Renovar – Acompanhamento 

da Implantação da CTR Pindamonhangaba (Iniciativa Privada); 
07 – Análise e deliberação: Ponderação da DMMA sobre a Deliberação 003/2022 (Compensação Ambiental); 
08 – Informes. 
 
 
O CONDEMA, realizará a Sessão Ordinária, conforme dados abaixo:  
 
Data: 20/05/2022 (sexta-feira) 
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda chamada: 14:15h 
Local: Aplicativo gratuito Zoom 
Endereço: https://us04web.zoom.us/j/6060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmMndUQT09 
ID da reunião: 606 021 4670 
Senha de acesso: 6RJMs9 

 
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2022. 

 
 
 

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 

Gestão 2020 / 2022 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Institui Comissão da Memória Verdade e Justiça da Escravidão em 

Pindamonhangaba. 

 

–
–

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

–

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA

CONVITE: LANÇAMENTO DA COMISSÃO DA MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA DA 
ESCRAVIDÃO EM PINDAMONHANGABA.
Ficam as senhoras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, a comunidade 
negra e todos os interessados, convidados à prestigiar o lançamento da Comissão da Memória 
Verdade e Justiça da Escravidão em Pindamonhangaba.

Data: 14/05/2022 (sábado)
Horário: 19h0m
Local: Travessa Ruy Barbosa, 37, Centro, Pindamonhangaba/SP

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2022.

DRA. RAFAELA P. R. MENDES
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra.

DRA. RAFAELA P. R. MENDES
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra.

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO 

Institui Comissão da Memória Verdade e Justiça da Escravidão em 

Pindamonhangaba.

–
–

–

–

–

–

DRA. RAFAELA P. R. MENDES
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 2ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito 
à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 
horas do dia 17 de maio do ano de 2022.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n°. 01/2004, 
art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 11);
c) Aprovação das manualizações e mapeamentos de normas e procedimentos para habilitação e 
revisão de benefícios;  
d) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2022.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 (PMP 3957/2022)
Para “contratação de empresa especializada para reforma do guarda-corpo do Viaduto João 
Kozlowski, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos envelopes até dia 
30/05/2022, às 08h30 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.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 127/22 – LIMPEZA DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sra NEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/N   Bairro: 
CAMPO ALEGRE,    QUADRA: F- LOTE: 
90  inscrito nesse município sob a sigla 
SE111511005000, para que efetue a  limpeza 
do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 31º 
e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 
1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 920/2022, (mudou-se) em 
caso de não cumprimento,  será aplicada o 
Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 128/22 – CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr(a) NEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/Nº  Bairro: CAMPO 
ALEGRE, QUADRA F, LOTE 90  inscrito nesse 
município sob a sigla SE111511005000, para 
que efetue a  CONTRUÇÃO DE CALÇADA do 
referido imóvel , no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º e 119º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 3.815 
de 12 de julho de 2001, inciso III. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Notifi cação: 924/22 (mudou-se)  em caso de 
não cumprimento, será aplicado o Valor de 
R$ 6.060,00. 

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 129/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ORLANDO CAMPOS DA CRUZ 
GALVÃO responsável pelo imóvel situado 
a RUA GODOFREDO PESTANA   Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 148,    QUADRA - 
LOTE:  inscrito nesse município sob a sigla 
SE11.09.12.011.000, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 825/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 130/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES  Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 550,    QUADRA - 
LOTE:  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.002, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 

no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 956/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 131/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr MANOEL MARQUES MARTINHO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE 
GAMBINI DE SOUZA Bairro: BELA VISTA  S/
N° ,    QUADRA - LOTE 243:  inscrito nesse 
município sob a sigla SE21.09.09.002.000, 
para que efetue a  limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 31º 
e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 
1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 932/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 132/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr RICARDO MAXIMIANO DA 
SILVA responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE MARIA GUIMARAES ALVES Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 560 ,    QUADRA - 
LOTE :  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.003, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 957/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

____________________________

Controle 133/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE MARIA GUIMARAES ALVES Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 570 ,    QUADRA - 
LOTE :  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.004, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 959/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 127/22 – LIMPEZA DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sra NEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/N   Bairro: 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/N   Bairro: 
responsável pelo imóvel situado a RUA 

CAMPO ALEGRE,    QUADRA: F- LOTE: 
90  inscrito nesse município sob a sigla 
SE111511005000, para que efetue a  limpeza 
do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 31º 
e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 
1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 920/2022, (mudou-se) em 
caso de não cumprimento,  será aplicada o 
Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 128/22 – CONSTRUÇÃO DE 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 128/22 – CONSTRUÇÃO DE 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CALÇADA
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr(a) NEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/Nº  Bairro: CAMPO 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, S/Nº  Bairro: CAMPO 
responsável pelo imóvel situado a RUA 

ALEGRE, QUADRA F, LOTE 90  inscrito nesse 
município sob a sigla SE111511005000, para 
que efetue a  CONTRUÇÃO DE CALÇADA do 
município sob a sigla SE111511005000, para 
que efetue a  CONTRUÇÃO DE CALÇADA do 
município sob a sigla SE111511005000, para 

referido imóvel , no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º e 119º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 3.815 
de 12 de julho de 2001, inciso III. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Notifi cação: 924/22 (mudou-se)  em caso de 
não cumprimento, será aplicado o Valor de 
R$ 6.060,00. 

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 129/22 – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ORLANDO CAMPOS DA CRUZ 
GALVÃO responsável pelo imóvel situado 
a RUA GODOFREDO PESTANA   Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 148,    QUADRA - 
LOTE:  inscrito nesse município sob a sigla 
SE11.09.12.011.000, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 825/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 130/22 – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES  Bairro: 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES  Bairro: 
responsável pelo imóvel situado a RUA 

CAMPO ALEGRE  N° 550,    QUADRA - 
LOTE:  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.002, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 

no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 956/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 131/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr MANOEL MARQUES MARTINHO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE 
GAMBINI DE SOUZA Bairro: BELA VISTA  S/
N° ,    QUADRA - LOTE 243:  inscrito nesse 
município sob a sigla SE21.09.09.002.000, 
para que efetue a  limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 31º 
e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 
1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 932/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 132/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr RICARDO MAXIMIANO DA 
SILVA responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE MARIA GUIMARAES ALVES Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 560 ,    QUADRA - 
LOTE :  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.003, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 957/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

____________________________

Controle 133/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr ESPÓLIO DE IRENO GODOY 
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE MARIA GUIMARAES ALVES Bairro: 
CAMPO ALEGRE  N° 570 ,    QUADRA - 
LOTE :  inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.02.04.037.004, para que efetue a  
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 
Notifi cação nº: 959/2022 , em caso de não 
cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

ESPAÇOS CREDENCIADOS PARA RECEBER ATIVIDADES CULTURAIS 
CONFORME RESOLUÇÃO CMC 01/2022.

E.E. PROF. YOLANDA BUENO DE GODOY
E.E. PROF. JOSÉ PINTO MARCONDES PESTANA
E.E. PROF. JOSÉ WADIE MILAD
E.E. DR MÁRIO TAVARES
CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM ELOYNA
E.E. BEM VIVER
INSTITUTO IA3.ORG
E.E. RYOITI YASSUD
E.E. PROF ANTONIA CARLOTA GOMES
EE. DR. JOÃO PEDRO CARDOSO
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba

LEI Nº 6.544, DE 10 DE MAIO DE 2022.

Retifi ca dispositivo da Lei nº 6.542, de 03 de maio de 2022, que 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  Retifi ca a tabela constante do art. 1º da  Lei nº 6.542, de 03 de maio de 2022, na nomenclatura 
do emprego de Engenheiro Civil para que conste como Engenheiro:

REFERÊNCIA EMPREGOS VAGAS 
ACRESCIDAS

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
133 ENGENHEIRO 6
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de maio de  2022.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal    

                    
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretario de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 61/2022

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.544, DE 10 DE MAIO DE 2022.

Retifi ca dispositivo da Lei nº 6.542, de 03 de maio de 2022, que 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  Retifi ca a tabela constante do art. 1º da  Lei nº 6.542, de 03 de maio de 2022, na nomenclatura 
do emprego de Engenheiro Civil para que conste como Engenheiro:

REFERÊNCIA EMPREGOS VAGAS 
ACRESCIDAS

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
133 ENGENHEIRO 6
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de maio de  2022.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal    

                    
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretario de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 61/2022

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.532, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Inclui no calendário ofi cial do Município de Pindamonhangaba, a SEMANA MUNICIPAL DE 
COMBATE À CORRUPÇÃO e dá outras providências. 
(Projeto de Lei n° 25/2022, de autoria do Vereador Marco Mayor) 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituída, no Calendário Ofi cial de Eventos do Município de Pindamonhangaba a 
SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, a ser realizada, anualmente, na semana 
do mês de dezembro que inclui o dia 09 (nove), data em que comemora-se o “Dia Internacional 
Contra a Corrupção”. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues                                
Prefeito Municipal                        

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretária de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de abril de 2022.
Carlos Daniel Zenha de Toledo

Procurador Geral respondendo pela Secretária de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.533, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
Institui e inclui no calendário ofi cial do município a SEMANA MUNICIPAL DO TURISMO. 
(Projeto de Lei n° 32/2022, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal) 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituída, no município de Pindamonhangaba, a SEMANA MUNICIPAL DO TURISMO, 
para comemorar o Dia Mundial do Turismo, estabelecido na 3ª Conferência da Assembleia Geral da 
Organização Mundial do Turismo — OMT, em Torremolinos, a Espanha, no ano de 1980, celebrado 
mundialmente no dia 27 de setembro. 
Art. 2° A SEMANA MUNICIPAL DO TURISMO em Pindamonhangaba, ocorrerá, anualmente, 
iniciando-se no dia 27 de setembro.

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues                                
Prefeito Municipal  

                      
Alcemir José Ribeiro Palma

Secretário de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de abril de 2022.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral respondendo pela Secretária de Negócios Jurídicos
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em pauta

Fortalecer a prática da leitu-
ra e da escrita; aprimorar téc-
nicas de coesão, objetividade 
e criatividade em sala de aula, 
além de celebrar os 140 anos do 
Jornal Tribuna do Norte (11 de 
junho de 2022). Baseada nessa 
proposta, a Fundação Dr. João 
Romeiro – mantenedora do Jor-
nal – lançou, neste mês de maio, 
um “Concurso Cultural de Reda-
ção e Desenho”. 

Esta é a segunda edição do 
concurso, que tem envolvido 
educadores e alunos do 1º ao 
9º ano do Ensino Fundamental; 
do EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e também estudantes 
do Ensino Médio, de escolas pú-
blicas e privadas de Pindamo-
nhangaba. 

A ideia central da iniciativa 
é que os estudantes conversem 
com seus familiares sobre suas 
relações com o centenário jor-
nal Tribuna do Norte – fundado 
pelo jornalista, jurista, políti-
co e poeta Dr. João Marcon-
des de Moura Romeiro, em 
11 de junho de 1882 –, e, em 
sua unidade escolar, elabore 
textos com ligação à temática: 
“Tribuna nossa de cada dia” – 
para o Ensino Fundamental; e 
“Pindamonhangaba: um novo 
olhar sobre o passado” para 
estudantes do Ensino Médio.    

O “Concurso Cultural de Re-
dação e Desenho” faz parte de 
uma série de ações desenvol-
vidas pela Fundação Dr. João 
Romeiro em celebração aos 140 
anos de existência desse veícu-
lo de informação, que contribui 
significativamente para o regis-
tro histórico do município e re-
gião, por meio de um rico acer-
vo e instrumento de pesquisa.

Para a secretária Municipal 
de Educação, Luciana Ferreira, 
“o jornal Tribuna do Norte é 
um patrimônio do Município, 
pois divulga nesses 140 anos: 
notícias; curiosidades; entrete-
nimentos e histórias do nosso 
povo. Essa memória precisa ser 
preservada. Incentivamos a to-
dos os estudantes participarem 
dessa iniciativa, mantendo viva 
a nossa história”.

Com a integração de diversas 
secretarias Municipais, durante 
todo o mês de junho (aniversá-
rio Jornal Tribuna do Norte), 
haverá homenagens aos servi-
dores; exposições com capas de 

ANEXO 1

“Jornal Tribuna do Norte – 140 anos 
de história”

CONCURSO CULTURAL

PREMIAÇÃO
MUNICIPAL / PARTICULAR

DESENHO (1º, 2º e 3º ano / EJA)
1º LUGAR: 1 Bolsa Curso Artes e 

Desenho (Imago Academia de Arte e 
Design)

2º LUGAR: 1 Fone de ouvido s/ fio 
(Nova Impressão)

3º LUGAR: 1 Vale Hamburgueria 
(Play Burguer)

POEMA / POESIA (4º e 5º ano / EJA)
1º LUGAR: 1 Bicicleta
2º LUGAR: 1 Curso de Youtuber 

(Turma da Mônica Programas 
Educacionais)

3º LUGAR: 1 Vale Compras (Loja 
Neto Jeans)

ESTADUAL / PARTICULAR

MEMÓRIAS LITERÁRIAS (6º ao 9º 
ano)

1º LUGAR: 1 Bolsa de Estudo / Curso 
de Inglês (Wizard Escola de Idiomas)

2º LUGAR: 1 Curso de Internet 
e Redes Sociais (Turma da Mônica 
Programas Educacionais)

3º LUGAR: 1 Par de Tênis  (Loja 
Oscar Calçados)

ENSINO MÉDIO E EJA (Estadual) / 
PARTICULAR

REDAÇÃO DISSERTATIVA / 
ARGUMENTATIVA (1º ao 3º ano)

1º LUGAR: R$ 800,00
2º LUGAR: R$ 500,00
3º LUGAR: R$ 300,00

Jornal Tribuna do Norte celebra 140 anos 
de história e lança ‘Concurso Cultural’
Poderão participar alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio de escolas públicas e privadas

jornais no saguão da Prefeitura 
e no Museu; sarau com os textos 
vencedores; além do envolvi-
mento de universitários (facul-

dades que têm Jornalismo na 
grade curricular) com o envio 
de matérias jornalísticas sobre 
Ciência e Tecnologia.

SOBRE O CONCURSO
O concurso engloba quatro categorias e premiará do 

primeiro ao terceiro lugar de cada categoria; com prêmios 
que vão desde cursos de inglês e informática à premiação 
em dinheiro. Todos os prêmios são frutos de doação da ini-
ciativa privada. 

Os arquivos (em pdf ou jpeg, conforme regulamento) de-
verão ser enviados para emails específicos do concurso; 
até o dia 31 de maio de 2022.  

A avaliação e a escolha dos trabalhos serão realizadas 
por uma Comissão Julgadora (formada por membros da 
Academia Pindamonhangabense de Letras); e os desenhos 
serão avaliados por artistas convidados. 

São patrocinadores/apoiadores da iniciativa: Absoluta 
Escola Técnica; Imago Academia de Artes e Design; Ilha 
dos Óculos; Ri-happy; Play Burguer; Turma da Mônica 
Programas Educacionais; Loja Neto Jeans; Nova Impres-
são; Oscar Calçados; Rádio Vale FM; Rádio Super Pop; Wi-
zard Escola de Idiomas. 

Divulgação

Fundação Doutor João Romeiro 
______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400-280 –  

Fone: (12) 3644-2077 
www.jornaltribunadonorte.net 

CONCURSO CULTURAL 
REGULAMENTO 
 
 
O CONCURSO de Desenho e de Redação está dentro da série de ações 
de difusão cultural e científica em comemoração ao aniversário de 140 
anos do Jornal Tribuna do Norte – que possui rico acervo, sintetizando-
se como instrumento de pesquisa. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: O objetivo principal é fortalecer a prática da 
leitura e da escrita e debater técnicas de coesão, objetividade e 
criatividade em sala de aula. A proposta é que, em casa, o aluno 
converse com seus familiares sobre suas relações com o jornal Tribuna 
do Norte e, depois escreva sobre o tema.  
 
PREMIAÇÃO: Serão premiados os três melhores trabalhos de cada 

categoria. A divulgação ocorrerá em evento programado para o 

aniversário de 140 anos do Jornal Tribuna do Norte – dia 11 de junho 

de 2022.  

 

*SÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS: 
CRIATIVIDADE; ORIGINALIDADE E LIGAÇÃO COM O TEMA.

 
Ao enviar os trabalhos, automaticamente, o participante assume a 
autoria de seu texto inscrito; reconhecendo que plágio é crime 
(artigo 184) e fere a Lei de Direitos Autorais. 

 
CRONOGRAMA 
 
 De 2 a 31 de maio de 2022: período do “Concurso Cultural”, 

envolvendo alunos de escolas municipais e estaduais, públicas e 
particulares de Pindamonhangaba.  

 
 Até o dia 8 de junho: avaliação e escolha pela Comissão 

Julgadora (que será formada por membros da Academia 
Pindamonhangabense de Letras); e artistas convidados (Desenho).  
 
 

 De 11 de junho (aniversário do jornal): Solenidade de Premiação 

dos trabalhos no Teatro Galpão. Às 19 horas. Com apresentação 

da Banda Euterpe. 

 

Fundação Doutor João Romeiro 
______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400-280 –  

Fone: (12) 3644-2077 
www.jornaltribunadonorte.net 

 
 Os trabalhos vencedores de cada categoria ficarão em exposição 

no Museu Histórico e Pedagógico – do dia 13 de junho a 8 de 
julho.  
 

 
 Na Sessão Solene de Junho da APL - Academia 

Pindamonhangabense de Letras - haverá Sarau com os textos 
vencedores.  

 

CONCURSO DE DESENHO E DE REDAÇÃO 

 
Temática: “TRIBUNA NOSSA DE CADA DIA”  
 
Escolas Municipais e Particulares (1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental / EJA Municipal)  
 
 
CATEGORIAS  
 
1) DESENHO (1º, 2º e 3º ano)  

2) POEMA / POESIA (4º e 5º ano)  
 

REGRAS GERAIS 
 

TÍTULO Livre 

DESENHO Livre - desde que seja relacionado ao 
Jornal Tribuna do Norte / Deve ser 

enviado em pdf ou Jpeg  
 

POEMA / POESIA Sem limite de versos  
 

Fonte O texto deverá ser digitado com letra Arial; 
tamanho 12 e espaçamento: 1,5 cm  

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 

DESENHOS concurso1@jornaltribunadonorte.net
 

POEMA /POESIA concurso2@jornaltribunadonorte.net 

O ARQUIVO DEVE CONTER: NOME COMPLETO DO ALUNO. TELEFONE. 

EMAIL. SÉRIE. NOME DA ESCOLA. 

 

Fundação Doutor João Romeiro 
______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400-280 –  

Fone: (12) 3644-2077 
www.jornaltribunadonorte.net 

CONCURSO DE REDAÇÃO  
 
 
Temática: “TRIBUNA NOSSA DE CADA DIA”  
 
Escolas Estaduais e Particulares (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental)  
 
 
 
CATEGORIA  
 
3) MEMÓRIAS LITERÁRIAS (6º ao 9º ano)  

 

 

 

REGRAS GERAIS 
 

TÍTULO Livre 

FONTE / TAMANHO DO TEXTO O texto deverá ser digitado com letra 
Arial, tamanho 12 e espaçamento de 

1,5 cm. 
Mínimo de 15 e Máximo de 30 

linhas. 
 

ENVIO Deve ser enviado em pdf 
 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 

MEMÓRIAS LITERÁRIAS concurso2@jornaltribunadonorte.net 
 

O ARQUIVO DEVE CONTER: NOME COMPLETO DO ALUNO. 

TELEFONE. EMAIL. SÉRIE. NOME DA ESCOLA. 

 

 

CONCURSO DE REDAÇÃO  
 
Temática: “PINDAMONHANGABA – UM NOVO OLHAR SOBRE O 
PASSADO”  
 
Escolas Estaduais e Particulares (1º ao 3º ano do Ensino Médio / 
EJA)  
 
 
CATEGORIA  
 
4) TEXTO DISSERTATIVO / ARGUMENTATIVO  
 

Fundação Doutor João Romeiro 
______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400-280 –  

Fone: (12) 3644-2077 
www.jornaltribunadonorte.net 

 

A proposta é que aluno e professores debatam questões ligadas à 

história do Município de Pindamonhangaba e à preservação de 

espaços culturais e históricos do município, estimulando a valorização 

da cidade e assim, reforçando sua bagagem sobre 

Pindamonhangaba. Os três melhores trabalhos serão premiados em 

evento programado para o aniversário de 140 anos do Jornal Tribuna 
do Norte – dia 11 de junho de 2022. 
 

REGRAS GERAIS 
 

TÍTULO Livre 

FONTE / TAMANHO DO TEXTO O texto deverá ser digitado com letra 
Arial; tamanho 12 e espaçamento de 
1,5 cm. Mínimo de 20 e máximo de 

40 linhas. 
 

ENVIO Deve ser enviado em pdf 
 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 

MEMÓRIAS LITERÁRIAS concurso2@jornaltribunadonorte.net 
 

O ARQUIVO DEVE CONTER: NOME COMPLETO DO ALUNO. 

TELEFONE. EMAIL. SÉRIE. NOME DA ESCOLA. 

 

  

 
 
 

 

Fundação Doutor João Romeiro 
______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400-280 –  

Fone: (12) 3644-2077 
www.jornaltribunadonorte.net 

 

A proposta é que aluno e professores debatam questões ligadas à 

história do Município de Pindamonhangaba e à preservação de 

espaços culturais e históricos do município, estimulando a valorização 

da cidade e assim, reforçando sua bagagem sobre 

Pindamonhangaba. Os três melhores trabalhos serão premiados em 

evento programado para o aniversário de 140 anos do Jornal Tribuna 
do Norte – dia 11 de junho de 2022. 
 

REGRAS GERAIS 
 

TÍTULO Livre 

FONTE / TAMANHO DO TEXTO O texto deverá ser digitado com letra 
Arial; tamanho 12 e espaçamento de 
1,5 cm. Mínimo de 20 e máximo de 

40 linhas. 
 

ENVIO Deve ser enviado em pdf 
 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 

MEMÓRIAS LITERÁRIAS concurso2@jornaltribunadonorte.net 
 

O ARQUIVO DEVE CONTER: NOME COMPLETO DO ALUNO. 

TELEFONE. EMAIL. SÉRIE. NOME DA ESCOLA. 

 

  

 
 
 

 

CONCURSO CULTURAL– REGULAMENTO 



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 13 de maio de 20228

sociaisociais
Fotos: Arquivo pessoal

Tudo de bom
Para a linda Viviane Gonçal-

ves, a Vivi. Ela celebra 21 anos 
de vida nesta sexta-feira, dia 13 
de maio; seus pais Beto e Virgí-

nia, seus irmãos, seu namorado 
Rafael, sua família e todos os 

seus amigos desejam muita 
saúde, alegria e paz.

Um novo ciclo... 
... Repleto de luz, saúde, alegria e paz. Desejam os amigos e os fi lhos 

Ricardo, Fabrício e Fernando Flores para a super mãe e avó Vera Flores, que 
comemorou mais uma primavera nessa quinta-feira, dia 12 de maio. 

Muita luz 
No último dia 7 de maio 

celebrou mais um ano de vida a 
talentosíssima escritora, atriz e 
poetisa Rhosana Dalle. Ela recebe 
os cumprimentos de toda a sua 
família e dos seus amigos, em 
especial da equipe da Academia 
Pindamonhangabense de Letras. 

Tudo de lindo  
Para a linda Eduarda Flo-

res que celebra 19 anos nesta 
sexta-feira (13). Ela recebe os 
parabéns dos pais Daniela e 
Ricardo Flores, dos amigos e 
de todos os seus familiares.

Muitas bênçãos  
Na vida de quem pura 

bênção: Maria Gabriela, a 
Gabi, que celebra mais um 
ano de vida no próximo dia 
15 de maio. Todos os seus 
amigos e familiares, em 
especial sua mãe Tina, de-
sejam muita saúde e alegria 
em seu viver.

Felicidades
Para a gatíssima Ka-

thleen Rúbia, que cele-
bra mais um ano de vida 
neste sábado, dia 14 de 
maio. Toda a sua família 
e amigos, em especial 
a Fernanda, desejam 
muita luz, alegria, saúde 
e prosperidade.  

Dia de festa
Hoje (13) é dia de festa na 

casa da professora Cris (E.M. 
Mário Bonotti): seu fi lho Davi 
completa sete anos de vida. “Pa-
rabéns pelo seu aniversário, que 
Deus continue iluminando seus 
passos. Você é luz em nossas 
vidas! Feliz 7 anos!!! Com amor, 
papai Júnior e mamãe Cris.”

Alegria, alegria  
Nessa quinta-feira (12) o 

Rafael Botan Costa comemorou 
12 anos de vida. Seus pais Ale-
xandre Pió e Ana Laura Botan, 
seus irmãos Letícia e Eduardo 
e todos os seus familiares e 
amigos o felicitam, desejando 
saúde, alegria e paz. 

Niver do 
príncipe  

Nessa quinta-feira, 
dia 12 de maio, o prín-
cipe José Mário Nunes 
comemorou mais um 

ano de vida ao lado 
dos seus pais, irmãs, 
amigos e familiares. 

Todos desejam saúde, 
alegria e muita luz. 



Divulgação
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A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento 
de Defesa Civil, promove Treinamento de 

Combate Voluntário a Incêndio.
A ati vidade será no Centro Comunitário do Bom Sucesso

e 60 vagas foram disponibilizadas.
Este ano, como no ano passado, o curso se volta para os 

moradores das áreas rurais da cidade, com vagas desti nadas 
prioritariamente aos moradores do Piracuama, 

Bom Sucesso e Oliveiras.
A ação acontece no dia 27 de maio, das 8 às 17 horas, com uma 
pausa para almoço. Na parte da manhã ocorrerá aula com foco 

na parte teórica e apresentação de slides, já no período da tarde 
as ati vidades acontecem de forma práti ca, com confecção de 

materiais como abafadores de combate inicial 
a incêndio de vegetações rasteiras.

A parceria entre a Prefeitura da cidade, o Departamento de 
Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, o Departamento 

de Agricultura, o Sindicato Rural e o Corpo de Bombeiros foi 
essencial para a realização do treinamento.

Para se inscrever ou mais informações, entrar em contato 
com os números 3643-2144 (Sindicato Rural), 3643-2913 

(Departamento de Agricultura), 3643-1084
 (Departamento de Defesa Civil).

Pinda promove Treinamento de 
Combate Voluntário a Incêndio

Neste domingo dia 15, 
o lar São Judas Tadeu 
realizará uma “Feijoada 
Solidária” em prol da 
insti tuição. 
O evento ocorrerá no 
Marinelli, a parti r das 
12 horas; seguindo até 
às 15 horas.  
O valor do almoço será 
de R$ 30,00 e crianças 
até 7 anos não irão 
pagar. 
Para os interessados a 
parti cipar deste evento 
delicioso, o convite está 
disponível a venda no 
próprio lar São Judas 
Tadeu.
Tendo a opção para 
todos os gostos, 
incluindo a feijoada 
vegetariana. As bebidas 
serão vendias a parte no 
local. 
Este evento acontecerá 
no Marinelli Hall 
localizado na estrada 
Municipal da Santa 
Cruz, 215, Triângulo, 
Pindamonhangaba - SP.

Lar São 
Judas 
Tadeu 
realiza 
“Feijoada 
Solidária” 
no próximo 
domingo,
dia 15

em pauta

Neste fi m de semana, nos 
dias 13 e 14 de maio, o Projeto 
“Kandú acendendo uma luz na 
história indígena Puri” chega 
em sua última etapa, com a Con-
tação de História: Kandú. No dia 
13, as apresentações acontecem 
às 10 horas na Estação Cidada-
nia, no Vale das Acácias, e às 
15 horas na Biblioteca Pública 
Municipal Maria Bertha César, 
em Moreira César. E no dia 14, 
as apresentações se iniciam às 
10h30 no Bosque da Princesa, e 
às 15h30 no Parque da Cidade.

O projeto é uma produção 
da Abay Arte, contemplado pelo 
edital de Linguagens Artísticas 
06/2021 - Fundo Municipal de 
Apoio às Políticas Culturais - Lei 
Aldir Blanc, e consiste em três 
ações diferentes de atividades 
pontuais com temática indígena. 

A primeira, chamada Vivên-
cias Culturais Indígenas, contou 
com exibição de vídeo de conta-
ção de história, grafi smo indíge-
na, brincadeira, roda de canto 
e roda de conversa com alunos 
participantes; a segunda, consis-
tiu numa palestra voltada para 
professores, onde o tema aborda-

Fim de semana com Contação de 
História: Kandú; projeto com temática 
indígena passa por última etapa

do foi a cultura indígena na sala 
de aula nos tempos atuais; e a úl-
tima são as apresentações em es-
paços públicos das contações de 
história com a temática indígena.

Sinopse
Todos nós viemos de algum 

lugar / Todos nós viemos de al-
gum povo / Saber de onde vie-
mos / É saber quem somos.

A narrativa conta a história 
de Kandú, uma menina que vi-
via em busca da realidade vivi-
da por seus antepassados, desco-

brindo as verdades do seu povo 
e sua ligação com a natureza. 
Buscava se sentir pertencen-
te de algum lugar. Nessa busca 
nada fácil, atravessou andanças, 
gerações, preconceitos, seres en-
cantados, até se reencontrar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.748, DE  25 DE ABRIL 
DE 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o art.3º, da Lei nº 4.966 
de 23.09.09, alterado pela Lei nº 5.118, de 20 de outubro 
de 2010, 

RESOLVE:

Art. 1º Altera a alínea b do inc. I do art. 1º da Portaria 
Geral nº 5.652, de 07 de dezembro de 2021, que nomeia 
o Conselho Municipal de Cultura – CMC do Município 
de Pindamonhangaba que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“I- . . . 

. . . 

b) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
  Titular:   Gleisiele Conceição de 
Souza
     Suplente:   Flávio Muassab Silva Lima
...” 

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

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios 

Jurídicos em 25 de abril 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.750, DE 27 DE 
ABRIL  DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR Thaiane Evelin 
de Oliveira Veloso, Assessora, para substituir 
o Diretor de Receita e Fiscalização, Vicente 
Corrêa da Silva, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias de 02 a 21 de 
maio de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 02 de maio de 2022.

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 27 de abril de 2022.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.751, DE 27 DE 
ABRIL  DE 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
Aline Gomes da Silva Rezende, Assessora 
de Serviço Técnico, para substituir a 
Diretora do Departamento de Planejamento 
Orçamentário, Alyne Santos Ribeiro Lima, 
durante o período em que a mesma 
encontrar-se em licença de 02 a 31 de maio 
de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 02 de maio de 2022.

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 27 de abril de 2022.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.747, DE 19 DE 
ABRIL DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a 
Sra. Ana Lopes Morotte, Gestora de Unidade, 
para substituir a Diretora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, Sra. Regiane 
Ferreira de Carvalho Lúcio, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 
11 a 30 de abril de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus  efeitos a 11 de 
abril de 2022.

Pindamonhangaba, 19 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 19 de abril de 2022.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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variedades

Entre os dias 12 e 16 de maio 
de 2022 em Abu Dhabi (Emira-
dos Árabes Unidos) acontece a 
conferência com o tema: “Unir 
a comunidade global para en-
carar o desafio da adicção” pro-
movida pelo ISSUP (Sociedade 

Internacional de Profissionais 
de Uso de Substâncias). 

O evento abordará vários te-
mas relacionados aos desafios 
da adicção, além de trazer os es-
tudos mais recentes nos campos 
da prevenção do uso de subs-

tâncias, tratamento e recupera-
ção. O encontro também será 
uma oportunidade para a troca 
de experiências entre os mais de 
mil participantes, vindos de 107 
países.

O Brasil conta com a repre-

sentação da Associação Pró-Coali-
zões Comunitárias Antidrogas do 
Brasil, através de sua presidente 
Eliane Prado Marcondes, que 
também é consultora internacio-
nal da Cadca (Coalizões Comuni-
tárias Antidrogas da América). 

As Coalizões Comunitárias 
no Brasil iniciaram suas ativida-
des na cidade de Pindamonhan-
gaba em 2008 e desde então já 
formou mais de 20 Coalizões 
nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco.

Pindamonhangaba participa de 
‘Conferência Internacional sobre 
Prevenção e Tratamento de Drogas’  

Divulgação

A secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, por meio 
do Programa Paulista de Ca-
pacitação para Exportações, o 
Exporta SP, está com inscrições 
abertas para a seleção de 150 
startups, micro, pequenas e mé-
dias empresas, de todas as regi-
ões do estado, interessadas em 
receber treinamento para aces-
sar o mercado internacional. 
Os empreendedores têm até 17 
de junho para fazer o cadastro 
pelo site da InvestSP - Agência 
Paulista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade.  

De cada cinco empresas que 
participam do programa, que é 
gratuito e realizado por meio 
de plataformas online, pelo 
menos uma começa a exportar 
antes mesmo do término da 

capacitação. E todas contam 
com suporte da InvestSP por 
dois anos após o encerramento 
do curso, que tem duração de 
quatro meses. Um dos diferen-
ciais do Exporta SP é que em-
presários de todos os setores 
de produção, de serviços e do 
agronegócio podem participar. 

“O ‘Exporta SP’ é um pro-
grama que fortalece o empre-
endedorismo internacional 
das micro, pequenas e médias 
empresas de todo estado. As 
startups participantes recebe-
rão treinamento da InvestSP 
sobre como acessar o merca-
do global, adequando preços, 
plano de negócio, marketing e 
vendas. Com essa importante 
iniciativa, apoiamos e impul-
sionamos a exportação dos 

empreendedores paulistas”, 
comentou Marina Bragante, 
secretária executiva, respon-
dendo pelo expediente da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico.

O programa foi criado pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado de São 
Paulo e pela InvestSP para for-
talecer os negócios de menor 
porte e a economia paulista 
como um todo, uma vez que 
o acesso ao mercado interna-
cional não representa apenas 
ganho de faturamento, mas 
também aumenta a competiti-
vidade e acelera o desenvolvi-
mento das empresas.

O treinamento aborda os 
temas que mais desafiam os 
empresários no processo de 

internacionalização de seus 
produtos e serviços. Questões 
como inteligência comercial, 
formação de preços, adequa-
ção de produtos e serviços, 
plano de negócios, marketing 
e vendas são abordadas por 
especialistas da InvestSP e da 
FIA (Fundação Instituto de Ad-
ministração).

Uma das etapas mais elogia-
das pelos empresários fica por 
conta das mentorias, os mo-
mentos de atendimento indivi-
dual nos quais se discute, por 
exemplo, o planejamento para 
exportação e as necessidades 
específicas de cada negócio. 
São quatro mentorias no de-
correr do curso, que podem ser 
agendadas para o dia e o horá-
rio mais convenientes para o 

empreendedor.
O programa já formou 355 

empresas e outras 152 se forma-
rão em junho. A maior parte atua 
nos setores de alimentos e bebi-
das, máquinas e equipamentos, 
saúde e vestuário. A seleção dos 
participantes é feita com base 
em uma análise da equipe técni-
ca da InvestSP, que leva em con-
ta o nível de maturidade de cada 
empresa para acessar o mercado 
internacional. 

Para mais informações, vi-
site o site da Agência e aces-
se a seção sobre o Exporta 
SP; ou entre em contato com 
a equipe de promoção de ex-
portações da InvestSP: email: 
spexport@investsp.org.br ; 
telefones: (011) 3100-0309 e 
(011) 3100-0395. 

Governo de São Paulo oferece 150 vagas em 
capacitação gratuita para exportação
Programa online é voltado para micro, pequenas e médias empresas de qualquer região 
do estado, que ainda recebem acompanhamento por dois anos após o término

Eliane Prado Marcondes presidente da Associação Pró-Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil, e consultora internacional das Coalizões 
Comunitárias Antidrogas da América representa o Brasil e Pinda no evento
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geral

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.

Neste sábado, dia 14 de 
maio, às 11 horas, o Sesc 
Taubaté convida para o ba-
te-papo online “Leia Paulo 
Freire”. O encontro tem como 
objetivo aprofundar os conhe-
cimentos sobre a vida e a obra 
deste grande pensador, pes-

quisador e autor brasileiro.
Será um encontro aberto 

para a leitura da Obra: “Pe-
dagogia da Indignação”, com 
participação da professora 
Mirian Caciji, formada no an-
tigo magistério, licenciada em 
educação artística e orienta-

dora técnica de educação in-
fantil da rede pública.

Paulo Reglus Neves Frei-
re (Recife, 19 de setembro de 
1921 - São Paulo, 2 de maio de 
1997) é patrono da educação 
brasileira e autor da “Pedago-
gia do Oprimido”. Conhecido 

pelo método de alfabetização 
de adultos que leva seu nome, 
Freire desenvolveu um pensa-
mento pedagógico que defen-
de que o que o objetivo maior 
da educação é a conscientiza-
ção.

A classificação indicativa 

do evento é de 16 anos.
O bate-papo é gratuito, 

ocorrerá pela plataforma 
Zoom e as inscrições devem 
ser realizadas em: inscricoes.
sescsp.org.br

Mais informações pelo tele-
fone 12.3634.4000. 

 “Leia Paulo 
Freire” é 
tema de 

bate-papo 
online

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.541, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Denomina de ESTAÇÃO VIDA SAUDÁVEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA o espaço na entrada do 
bairro Parque das Palmeiras. 
(Projeto de Lei n° 37/2022, de autoria do Vereador Julinho Car) 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°  Fica denominada de ESTAÇÃO VIDA SAUDÁVEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA a Estação 
Vida Saudável no Bairro Parque das Palmeiras. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de abril de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA GERAL Nº 5.739, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos do art. 3º do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.739, de 13 de abril de 2021, que designa a 
Comissão de Qualificação de Organizações Sociais de Saúde – CQOS, na indicação de membro 
da Secretaria de Saúde que passa a vigorar:
“I - Secretaria de Saúde 
- Fernanda Figueira Morales Borges
- . . . .”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues                         
Prefeito Municipal             

Ana Cláudia Macedo dos Santos
Secretária Adjunta respondendo pela Secretária de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de abril de 2022
Carlos Daniel Zenha de Toledo

Procurador Geral respondendo pela Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
PORTARIA GERAL Nº  5.747, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

  Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Ana Lopes Morotte, Gestora de Unidade, para substituir a 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Sra. Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio, 
durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 11 a 30 de abril de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos a 11 de abril de 
2022.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de abril de 2022.
Anderson Plinio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

Divulgação
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entretenimento
‘Domingo no Parque’ 
reúne várias atrações 
neste domingo

‘Festival Tudo Nosso acontece’ neste 
domingo e tem arte de rua como temática

O Parque da Cidade recebe 
o evento “Domingo no Parque” 
neste dia 15 de maio (domingo), 
das 10 às 18 horas. 

Realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Novo Turismo da secretaria 
de Cultura e Turismo, o even-

to vai proporcionar um dia re-
cheado de atrações para todos 
os públicos. Entre as ações, o 
público contará com música, exposições, atividades esporti-

vas e de lazer na pista de Pump 
Track do Parque, além da feira 
de artesanato Arte Encanto, do 
Fundo Social de Solidariedade e 
praça de alimentação composta 
por diversos food trucks.

O ‘Domingo no Parque’ terá 
presença de vários clubes e 
grupos, como Alma Libre Bike 
Club com muitas bicicletas, 
construções próprias, equipa-
mentos antigos; Opaleiros de 
Pinda com opalas clássicos e 
que vão encantar os amantes 
de carros; grupo Voando Bai-
xo, com exposição de veículos 
rebaixados e tunados, dentre 
outros.

Ainda haverá música ao 
vivo. Às 10 horas com presença 
de DJ Yago; às 14 horas, César 
Pop e Banda; e às 16 horas, DJ 
Marcelo Ratto.

Também terá contação de 
histórias com Compadre Pasco-
al, com as histórias Tonico da 
Viola e A Serra que Chora Lágri-
mas da Bela Índia, a partir das 
15 horas.

O secretário Adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
disse que o evento vai alinhar 
atividades esportivas e expo-
sições. “Diante de tantas atra-
ções, o evento se torna eclético, 
conseguindo atender diversos 
públicos, oferecendo opções 
de lazer para todas as idades. 
E tendo duração de oito horas, 
as pessoas podem escolher o 
melhor horário para curtir o 
evento”.

Como parte das atrações 
musicais, no domingo, às 16 
horas, será a vez do DJ Marcelo 
Ratto se apresentar

Pinda promove ‘Rua de Lazer’ no Castolira, neste sábado
A Prefeitura de Pindamonhangaba, 

por meio da secretaria de Esportes e 
Lazer, retomará o projeto “Rua de La-
zer”, neste sábado (14), das 13h30 às 
17h30, que estava parado por conta 
da pandemia de corona vírus.

O projeto será realizado na qua-
dra do Castolira e será aberto ao 
público. Diversas atividades como 
confecção de balangandã, mini 
vôlei, mini futebol, tênis de mesa e 
brinquedoteca ocorrerão no local.

Segundo a diretora de Lazer, 
Marilda de Oliveira, “o projeto 
Rua de Lazer é voltado para trazer 
entretenimento para as crianças e 
famílias nos fins de semana, com 
atividades recreativas, esportivas 
e artísticas”.

“Iniciaremos essa retomada no 
Castolira, e posteriormente ocorrerá 
também no Bairro das Campinas, 
no dia 28, das 13h30 às 17h30”, 
completou a diretora

Neste domingo, 15 de maio, 
acontece o ‘Festival Tudo Nos-
so’, das 10 às 22 horas, no sho-
pping Pátio Pinda. O evento, 
que tem o apoio da secretaria 
de Cultura e Turismo de Pin-
damonhangaba, terá entrada 
opcional de 1 quilo de alimento 
não perecível, que será reverti-
do para o Fundo Social de Soli-
dariedade. 

O público contará com 
shows, apresentações, sorteios, 
oficina de grafite, grafite ao 
vivo, oficina de skate, exposição 
de carros e motos customiza-
das, exposição artística, shows 
culturais, shows musicais, ba-
lão navegável e tattoo kids (ta-
tuagem lavável para crianças). 

Além disso, haverá um palco 
interno, localizado na praça de 
alimentação do shopping, onde 
serão anunciadas todas as ati-
vidades do evento, e um palco 
externo, no estacionamento do 
centro de compras, onde acon-
tecerão shows, apresentações e 
sorteios. 

No estacionamento também 
terá a Van do Turismo, fazendo 
divulgação dos atrativos turísti-
cos da cidade, além de praça de 
alimentação coberta, com me-
sas e cadeiras para o público e 
um espaço destinado aos food 
trucks.

Segundo o responsável pela 
curadoria do evento, Ronaldo 
Silva, o festival tem a função de 
difundir a tatuagem como arte 
e, além disso, provocar o enten-
dimento artístico e cultural do 
espectador. “O nosso objetivo é 
democratizar esta cultura para 
pessoas que não têm acesso”, 
informou. 

Para o secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, o evento promete atrair 
um grande público, o que favo-
rece o trabalho de divulgação 
da Van do Turismo. “Além dis-
so, essa será uma grande opor-
tunidade de mostrar ao público 
que Pinda tem muita opção de 
entretenimento e cultura”, des-
tacou.Entre as inúmeras e variadas opções de entretenimento, o festival oferece o “grafite ao vivo”

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

‘Domingo no Parque’ terá contação de histórias com Compadre Pascoal
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