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Comitiva da Prefeitura de Pinda participa de
inauguração de 2.100 painéis solares da Zodiac
O prefeito de Pindamonhangaba Isael Domingues participou da inauguração dos painéis
fotovoltaicos na fábrica da Zodiac, no distrito industrial da
Água Preta, dia 7 de junho.
Na ocasião, o prefeito e os
secretários de Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto,
Obras e Planejamento, Marcela
Franco, Meio Ambiente, Maria
Eduarda San Martin, Educação,
Luciana Ferreira, e o vereador
Julinho Car visitaram as instalações da indústria e conheceram mais sobre o a história da
empresa, que pertence ao grupo Adium, e os produtos fabricados.

PÁG.

Divulgação

Os 2.100 painéis devem gerar
50% da energia necessária para o
funcionamento da fábrica
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PREVISÃO DO TEMPO
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24º
TEMPESTADES ISOLADAS
COM RAIOS E TROVÕES

16º
U6

Fonte: CPTEC/INPE

Atleta de Pinda
é vice-campeão
Brasileiro
de jiu-jitsu
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Pindamonhangaba passa a contar com
Centro de Referência e Apoio à Vítima
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério Público, entregaram a primeira unidade do Cravi (Centro de Referência e Apoio à Vítima)
do Vale do Paraíba, nesse dia 6 de junho. A unidade de Pindamonhangaba ﬁca na rua Coronel José Antônio
Salgado, no Centro, e foi inaugurado durante o evento ‘Governo na Área’, em São José dos Campos, durante
visita do governador Rodrigo Garcia à região.
Divulgação

Após os resultados, a equipe já está na estrada novamente, agora
para a disputa da edição 2022 da “Volta Ciclística de Goiás”

Ciclismo de Pinda conquista
títulos e pódios e segue para
a disputa da ‘Volta de Goiás’
A equipe de ciclismo de Pinda continua conquistando bons
resultados na temporada 2022,
entre eles, títulos e pódios no
“Campeonato Paulista” e no “GP
Taubaté de Ciclismo”.

No ‘Campeonato Paulista’,
disputado em etapa única na
cidade de Atibaia entre os dias
14 e 15 de maio, Pindamonhangaba conquistou quatro pódios.

PÁG.
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Editorial

‘Semana do Meio Ambiente’
conta com diversas ações
em Pindamonhangaba

Ação, reﬂexão e
responsabilidade social

Com o objetivo de possibilitar maior reflexão
e conscientização sobre a importância de
ajudar o próximo, uma unidade escolar vem
desenvolvendo o projeto “Ação Real”.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da secretaria de Meio Ambiente, promoveu entre os dias 1 e 7 de junho
diversas ações de conscientização e educação relacionadas à
“Semana Mundial do Meio Ambiente”.
No dia 1º foi realizada a oficina de saneamento rural e nos
dias 2, 3 e 4 de junho aconteceram doações de mudas ao público. Cerca de 700 mudas foram
doadas durante os três dias,
sendo o último realizado no
parque da cidade. Funcionários
da secretaria de Meio Ambiente
orientavam e educavam sobre
a espécie da muda doada, local
adequado de plantio e criação
saudável da planta semeada.
Ocorreram também trilhas
monitoradas no Parque Natural Municipal do Trabiju, com
guias específicos para o passeio
na semana.
Nos últimos dias, as ações foram voltadas para a educação
ambiental dos alunos de escolas
municipais da cidade. Em parceria com a secretaria de Educação, no dia 6, as crianças da
‘Julieta Reale’ Vieira receberam
uma oficina de conscientização
e conversa sobre a importância
de plantar e conservar a vegetação, além de praticarem o plantio de mudas, e no dia 7 houve a
apresentação da cartilha educa-

A iniciativa visa a conscientizar os alunos
quanto à solidariedade – transformando cada
um em um agente solidário.

A Escola Municipal Dr. Ângelo Paz da
Silva, que fica no bairro Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba, realiza desde 2021 projetos
de responsabilidade social e cidadania; e, de
acordo com os idealizadores da iniciativa, “os
projetos têm por intuito promover educação
inovadora, por meio de práticas pedagógicas
que permitam a reflexão-ação-reflexão;
proporcionando a aprendizagem significativa
para formar cidadãos criativos, críticos, éticos,
participativos e solidários, que aprendam a
aprender, a ser e a conviver em sociedade”.

Este ano, o projeto “Caminho das Boas
Maneiras” – que surgiu do desejo de possibilitar
às crianças meios para maior socialização
– incentiva o uso das “palavras mágicas” e
atitudes afetivas, de modo a transformar, em
convivência harmoniosa e saudável, ações
agressivas e egocêntricas que tanto causavam
desconforto à turma.

Além disso, as atividades estimulam a cultura
de boas práticas, colocando cada vez mais
a solidariedade e a reciprocidade em foco;
ressaltando a importância de se respeitar as
diversidades e praticar a tolerância.
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Acontece nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, um
workshop gratuito sobre ‘Compras Públicas – desafios e oportunidades’.
Direcionada aos empresários de Pindamonhangaba, o
evento acontecerá no auditório
da Prefeitura de Pindamonhangaba, das 14 às 17 horas.
O workshop é uma parceria entre a Prefeitura loca, por
meio das secretarias de Administração e de Desenvolvimento
Econômico, o Sebrae, e a Acip
(Associação Comercial de Pindamonhangaba), o Sincomércio, e o Portal das Compras Públicas.
Durante o encontro, os empresários serão orientados sobre as formas de encontrar
editais, concorrer em licitações,
documentos necessários, maneiras de formular propostas
por envelope, participar de pregões presenciais e on-line, den-

José Valdez de Castro Moura
O autor é médico, mestre e doutor
pela USP, professor universitário,
Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique,
Colônia e Berlim (Alemanha).
Professor Convidado da Universidade
de Paris V (Sorbonne)

RÚBIO. O POETA DA ESPERANÇA
A mão benfazeja do destino presenteia-me, nesse final
de outono frio, aqui no Sul
do Brasil, com os originais de
VERSOS D´ALMA, um conjunto de Sonetos e Poemas de
autoria de RÚBIO VIEIRA E
SILVA, inspirado Poeta da minha terra natal - Limoeiro do
Norte, a nossa Princesa do Jaguaribe encravada no sertão
do inesquecível Ceará.
A leitura de tudo o que esse
poeta, abençoado pelas musas,
escreve com tanta propriedade, revelando o seu sentimen-

Divulgação

Estudantes participaram de oﬁcinas ambientais e realizaram plantio de mudas

tiva ambiental que será ofertada para a rede pública de ensino municipal.
“A Semana do Meio Ambiente foi muito produtiva e ajudou

a conscientizar os munícipes e
em especial as crianças da nossa cidade.”, disse a secretária de
Meio Ambiente, Maria Eduarda
San Martin.

Pindamonhangaba orienta empresários a
participarem de licitações

Que este e outros projetos incentivem os
pequenos cidadãos a srem, cada vez mais, porta
vozes das boas maneiras!
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to nativista como apreciamos
em “COISA NOSSA” e “DEUSA
DOS MEUS SONHOS”, enriquece a alma de quem tem esse
privilégio... De imediato, já
percebemos a beleza da Poesia feita com emoção e com os
fragmentos de uma memória,
fragmentos esses que buscam
expressar a significativa experiência de SER.
O seu lirismo, por certo, se
alimenta do anseio em procurar expressividade de como
dizer a vida e a realidade na
sua plenitude, incluindo as

lembranças do vivido e do sonhado. O EU POÉTICO de RÚBIO é múltiplo, com diferentes
temáticas, em especial a memorialística, em que comparece a infância com lembranças dos pais, dos espaços, das
pessoas marcantes, transpostos em belas imagens. No seu
canto imagético plural, ele
convida o leitor a mergulhar
na subjetividade e a repensar
sua condição enquanto ser
que almeja ardentemente a
plenitude. Dessa maneira, há
n escrita desse sensível Poeta

tre outros quesitos fundamentais para compras e licitações
públicas.
“Queremos que os empresários de Pindamonhangaba
conheçam a metodologia de
contratação de serviços e aquisição de produtos. É uma forma
que o poder público, juntamente com nossos parceiros, tem
para orientar os empresários a
participarem e, com isso, conseguirem vender seus produtos e
serviços aos órgãos públicos, especialmente Prefeitura, e desta
forma acontece a ajuda mutua.
O município poderá ter acesso
a produtos e serviços de forma
mais acessível e o empresário
poderá ter giro maior de estoque, fornecer serviços, gerar
emprego e renda. É uma ação
de ‘ganha-ganha’. Bom para a
cidade e bom para o empresário”, frisou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto.

A proposta principal da atividade é fornecer informações
e conhecimento sobre os processos licitatórios. “Muitas vezes, os empresários deixam de
participar porque não sabem
como formular propostas, apresentar documentação. Alguns
acreditam ser difícil participar
e sair vencedor em uma licitação, pois pensam que é procedimento muito complicado.
Mas na realidade, é uma ação
que necessita apenas de alguma orientação. Desta forma,
acreditamos que daremos um
passo importante para instruir
os empresários da cidade a estarem aptos às licitações. Assim
teremos maior concorrência e
poderemos adquirir produtos e
serviços com valor mais acessível aos cofres públicos e oportunizar ao empresário local a
chance de estarem no pleito”,
ressaltou o secretário de Administração, Marcelo Martusceli.

lugar para evocar tipos e lugares marcantes como o idolatrado Colégio Diocesano, seus
Mestres, Betinho, João Bracinho, Malú, Miguel, Davi, Mané
Cebola e tantos outros que estão ou estiveram presentes na
sua passagem existencial pelo
nosso planeta.
A consciência ecológica do
Poeta emerge nos seus Poemas e, de maneira admirável,
quando lamenta a morte do
rio que “corre pra dar vida e
viver, no seu choro, ele pede
para não morre”. Aqui, elevase mais uma voz em defesa
do nosso sofrido Rio Jaguaribe, o maior rio seco do mundo (800 km de extensão!) que,
agoniza, vítima inconteste da
ambição e da maldade humana. E, ele segue denunciando
e alertando, quando em “ANTROPOCENO”, em consonância Josef Crutzen, cientista holandês que previu uma nova
era geológica caracterizada

pelo impacto devastado do homem na mãe natureza. RÚBIO
prevê o apocalipse quando
testemunha o pagar do verde
da esperança, esperança essa
que ele conserva no íntimo da
sua alma, porque ele se define
como a meiga criança que traz
consigo o sorriso da alegria,
apreciando auroras. É a criança que confessa suas origens
em “ÁGUAS MANSAS”.
Eis um pouco do que mostram os versos dessa eterna
criança que segue cantando
a paz e a solidariedade, guardando consigo as belas rosas
rubras do bem-querer e da
saudade! Ao adentrar, com
muito carinho, no mundo poético desse festejado Poeta do
meu paraíso terreal - LIMOEIRO DO NORTE, confirmo a
certeza de que a vida continuará a ser deslumbrantemente
bela, abençoada com as luzes
da misericórdia do Pai Onisciente, Justo e Onipotente!
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Comitiva da Prefeitura participa de
inauguração de 2.100 painéis solares da Zodiac
Divulgação

O prefeito de Pindamonhangaba Isael Domingues participou da inauguração dos painéis
fotovoltaicos na fábrica da Zodiac, no distrito industrial da
Água Preta, dia 7 de junho.
Na ocasião, o prefeito e os
secretários de Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto,
Obras e Planejamento, Marcela
Franco, Meio Ambiente, Maria
Eduarda San Martin, Educação,
Luciana Ferreira, e o vereador
Julinho Car visitaram as instalações da indústria e conheceram
mais sobre o a história da empresa, que pertence ao grupo
Adium, e os produtos fabricados.
O Gerente Geral da Zodiac,
Alexandre Seraphim, agradeceu a presença das autoridades
de Pindamonhangaba e disse
que todo o projeto de energia
limpa foi planejado e construído em 5 meses. “O objetivo do
investimento é buscar energia
limpa, colaborar com o meio
ambiente, com um futuro sustentável para todos nós, criando assim melhorias na qualidade de vida das pessoas. Ficamos
muito felizes com o empenho
da nossa equipe e com o apoio

da Prefeitura. Ainda mais agraciados em inaugurarmos os painéis na Semana do Meio Ambiente”.
Assim como ele, o diretor industrial da planta de Pindamonhangaba, Carlos Rinaldi, frisou que “o ato vai além de uma
inauguração. Isso vai para uma
transformação. Este é o primeiro investimento em energia renovável da companhia. Um importante benefício para todos
nós. Com os 2.100 painéis, vamos gerar 50% da energia que
precisamos para a fábrica”.
Isael Domingues elogiou a
Zodiac pela iniciativa e afirmou
que o ato pode estimular outras
empresas e toda a cidade. “Fico
muito feliz com isso. Mostra
que uma empresa de Pinda está
dando passos importantes para
o futuro. Temos feito muito investimento em tecnologia para
a cidade. Estamos prestes a sermos certificados com a segunda
cidade inteligente do país. Estamos modernizando a máquina
pública. Temos mais de cem
pontos de wi-fi gratuitos, mais
de 1.000 câmeras inteligentes,
plataforma 1DOC – onde o cidadão resolve as pendências sem

Divulgação

Objetivo do investimento é buscar energia limpa, colaborar com o meio ambiente e
com um futuro sustentável para todos
sair de casa e nós, gestores, temos acesso ao que ocorre, além
de despacharmos os atos os 7
dias da semana, 24 horas por
dia, 365 dias por ano”.
O prefeito afirmou que a Prefeitura está disposta a crescer

junto com a Zodiac, apostando
em ideias inovados, tecnológicas e que garantam qualidade
de vida para as pessoas. “Este
ato da Zodiac com os painéis
nos enche de orgulho. Pioneira no município neste tipo de

ação. Uma empresa que instala
2.100 painéis para captação de
energia solar merece a admiração de todos nós. Isso é um
passo para o futuro, é respeito
com o meio ambiente. Isso é ser
sustentável”, completou.

Secretaria de Meio Ambiente reforça
pedido de ‘Atividade Delegada Ambiental’
A secretária Municipal do Meio Ambiente de
Pindamonhangaba, Maria Eduarda San Martin,
esteve com o secretário de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de
Campos, na última segunda-feira, dia 6 de junho.
O general João Camilo, assim como Maria

Eduarda, participou do evento “Governo na
Área” – que ocorreu em São José dos Campos,
e que tratou sobre diversas melhorias para a
região do Vale do Paraíba.
Na ocasião, a secretária e sua equipe fizeram
contato direto com o general João Camilo

Divulgação

reforçando o pedido de liberação do convênio da
‘Atividade Delegada da Polícia Militar Ambiental’.
De acordo com ela, “eles contaram com total
atenção do secretário estadual, que viu com
bons olhos a solicitação”, disse. “No momento,
seguimos aguardando as boas notícias”.

Divulgação
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poder legislativo

Projeto de Lei aprovado pelos vereadores
determina que Prédio da ESF do Goiabal
receba a denominação de “José Pinto da Silva”
Projeto que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o TDAH também foi aprovado por unanimidade
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Três projetos da Ordem do
Dia e mais dois projetos de inclusão aprovados por unanimidade. Esse foi o resultado da
19ª Sessão Ordinária do ano de
2022, realizada na tarde desta
segunda-feira, dia 06 de junho,
no plenário do Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”. Além dos projetos
também foram aprovados diversos requerimentos e indicações
dos vereadores de Pindamonhangaba.
ESF Goiabal
A abertura dos trabalhos da
Ordem do Dia foi feita coma
análise do Projeto de Lei nº
44/2022, do vereador e Presidente da Casa, José Carlos Gomes - Cal (Republicanos), que
“Denomina o prédio da ESF –
Estratégia da Saúde da Família,
na avenida Jataí, 162, do Bairro
Goiabal de JOSÉ PINTO DA SILVA”. A aprovação foi por 10 votos.
Biografia
José Pinto da Silva nasceu em
16 de maio de 1949, na cidade
de Campos do Jordão. Mudouse para Pindamonhangaba, no
bairro Goiabal em 1989, vindo
com sua esposa Maria Tereza da
Silva. Tem quatro filhos: Márcio
Alexandre da Silva, Mary Ângela
Extrato de Aditivo - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA
CONTRATADO: SEGATE SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME
CNPJ: 22.577.479/0001-66
CONTRATO Nº: 05/2017, Termo de Aditamento nº
6, Pregão Presencial nº 02/2017. Lei Federal nº
8.666/93.
OBJETO: Prestação de Serviços de Vigilância
Desarmada no prédio da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba.
VALOR TOTAL: R$ 31.221,54 (trinta e um mil, duzentos e
vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.

Extrato de Contrato - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.023.592/0001-55
CONTRATO Nº: 08/2022, PDC Nº 31/2022. Pregão
Presencial nº 03/2022. Lei Federal 14.133/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de
switches core de acesso, incluindo mão de obra de
instalação, configuração e cabeamento.
VALOR TOTAL: R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e
quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO: 06 (seis) meses.

da Silva, Carlos Antônio da Silva
e José Augusto da Silva. No bairro do Goiabal, entrou em diretorias do bairro visando ajudar
muitos moradores com vários
benefícios. Um deles é o Posto
de Saúde do bairro Goiabal, pois
ele foi o mentor para construir
o pavilhão de baixo que, na época, fez mutirões para construir,
correu atrás de doações de materiais para sua construção. Era
para ser a sede da Associação
de Bairro, mas hoje é o Posto
de Saúde. José Pinto da Silva
faleceu no dia 29 de janeiro de
2016, deixando a esposa Maria
Tereza da Silva, 3 filhos, 9 netos
e 5 bisnetos.
Semana
Municipal do TDAH
O plenário deliberou em seguida pelo debate e votação do
Projeto de Lei n° 82/2022, do
vereador Júlio César Carneiro
de Souza – Julinho Car (PODEMOS), que “Institui no Município
de Pindamonhangaba a SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TRANSTORNO
DE DEFICIT DE ATENÇÃO COM
HIPERATIVIDADE (TDAH), a ser
celebrada, anualmente, na semana em que recair o dia 13 de
julho”. A aprovação foi unânime.
De acordo com o artigo 2°,
“no decorrer da ‘Semana Municipal de Conscientização sobre
o Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)’
serão intensificadas as ações
visando à promoção do debate,
a reflexão e a compreensão da
população acerca da temática”.
O evento passará a integrar o
Calendário Oficial de Atividades

do Município de Pindamonhangaba.
Na justificativa, o vereador
frisou que o objetivo da Semana
é a necessidade de construirmos uma grande rede protetiva e de esclarecimento acerca
do assunto, com amplo apoio e
participação de todos os setores
da sociedade, com a realização
de palestras, eventos e seminários; a divulgação de campanhas
de conscientização nas diversas
mídias e em espaços públicos;
mutirão preventivo e intensificado, conforme previsão em
lei e a realização de caminhada
acerca da conscientização sobre o tema, com a participação
dos psicopedagogos, psicólogos
e profissionais da rede pública
municipal.
Cidadão
Pindamonhangabense
No fechamento dos trabalhos
oficiais da Ordem do Dia, os vereadores apreciaram e aprovaram - por 10 votos - o Projeto de
Decreto Legislativo n° 09/2022,
do vereador Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela
(PT), que “Concede o Título de
CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE”. A honraria será concedida ao senhor ANTONIO ALVES
DE MORAES JÚNIOR.
Biografia
Antonio Alves de Moraes Júnior é filho de Antonio
Alves de Moraes e Maria
Regina Ferrari de Moraes.
Nasceu em Redenção da
Serra no dia 03 de setembro de 1949. Casado com
Dalva dos Santos Moraes,
tem quatro filhos: Herivelto, Ricardo, Wagner e
Sheila e netos. Trabalhou
por 26 anos como mecânico de manutenção na
AISA - ALCOA. Aposentouse aos 44 anos e trabalhou
em São Paulo por alguns
poucos anos, onde já também
participava ativamente na comunidade do Alto do Cardoso.
Fez parte da SABAC (Sociedade de Amigos do Bairro Alto do
Cardoso); atuou na construção
da Igreja São Cristóvão, onde
também é membro da Confe-

Extrato de Contrato - 2022
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO.
CNPJ: 32.887.404/0001-35
CONTRATO Nº: 06/2022, PDC Nº 41/2022. Dispensa
de Licitação. Lei Federal 14.133/2021, artigo 75, inciso
II, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de
55 (cinquenta e cinco) licenças de uso de sistema de
colaboração e comunicação baseado em nuvem (e-mail
e domínio), conforme Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e
setenta e dois reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.

por Decreto, nos termos do art.
42 da Lei 4320/64, um crédito
adicional suplementar e especial no valor de R$ 526.770,00
(quinhentos e vinte e seis mil e
setecentos e setenta reais), na
Câmara Municipal de Pindamonhangaba para adequações orçamentárias no exercício vigente. Os recursos serão utilizados
para manutenção e modernização de equipamentos da Câmara
de Pindamonhangaba.
20ª Sessão
Ordinária
Os vereadores de Pindamonhangaba voltam ao Plenário
“Dr. Francisco Romano de Oliveira” do Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin” na segunda-feira, dia 13
de junho, a partir das 14 horas,
para a realização da 20ª sessão
ordinária do ano. A participação
da comunidade é permitida e o
objetivo é dar maior transparência dos atos legislativos. A
sessão ordinária - que é pública
e aberta - terá a transmissão “ao
vivo” pelo canal 4 da Operadora
CLARO e, também, pela internet
no portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br. A novidade é a
inclusão do serviço de tradução
e interpretação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nas referidas transmissões da TV Câmara Pindamonhangaba.

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022:
Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos)
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)
1º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo
- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

Extrato de Contrato - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
CONTRATO Nº: 07/2022, PDC Nº 42/2022. Dispensa
de Licitação. Lei Federal 14.133/2021, artigo 75, inciso
II, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
OBJETO: Prestação de serviços de 1 (um) link dedicado
para acesso à internet, com velocidade de 100 mbps
(megabits por segundo), full duplex, acessível por meio
de infraestrutura de fibra óptica, com suporte técnico,
conforme termo de referência.
VALOR TOTAL: R$ 11.988,00 (onze mil, novecentos e
oitenta e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.

rência São Cristóvão; foi presidente do Conselho Central de
Conferências, e por aproximadamente 20 anos fez parte da
Diretoria do Lar de Idosos “São
Vicente de Paula”, onde se demonstrou muita dedicação em
apoio ao próximo, num trabalho
totalmente filantrópico. Hoje se
dedica totalmente à família!
Inclusões
Durante a sessão ordinária,
dois Projetos de Lei foram incluídos na pauta da Ordem do
Dia. O primeiro foi o Projeto de
Lei Ordinária nº 84/2022, de
autoria do vereador José Carlos
Gomes - Cal (Republicanos) que
“Institui e inclui no Calendário
Oficial de Festas e Eventos do
Município o DIA MUNICIPAL DE
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL”. O documento recebeu
10 votos favoráveis e foi aprovado. Assim, o Dia Municipal de
Combate ao Trabalho Infantil
deverá ser celebrado no dia 12
de junho.
Na sequência, os vereadores
apreciaram - e aprovaram por
unanimidade - o Projeto de Lei
nº 88/2022, do Poder Executivo
que “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional suplementar e
especial”.
Com a aprovação e de acordo
com o artigo 1º, o Executivo Municipal fica autorizado a abrir,

1º Secretário

Vereador Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário

Transmissões da TV Câmara Pindamonhangaba agora contam com o serviço de tradução
e interpretação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)

EXTRATO 3
PREGÃO PRESENCIAL
N° 02/2022
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o Sr. Presidente revogou
o pregão presencial n° 02/22, que cuida da contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de vigilância desarmada no prédio da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme
especificações e condições constantes neste instrumento convocatório e nos anexos,
mediante despacho consubstanciado disponível no endereço www.pindamonhangaba.sp.leg.
br. Comunica ainda que procederá com alterações no edital em questão, e novo certame será
instaurado em data oportuna.

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel
Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),
Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250
www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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saúde

Pinda promove ‘Dia D’ de vacinação
contra Covid-19, incluindo a 5ª dose,
gripe e sarampo no sábado
A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover o “Dia D” de
vacinação contra Covid-19, incluindo a 5ª dose (Para pessoas
com 50 anos ou mais e alto grau
de imunossupressão), gripe e
sarampo neste sábado (11).
Como existe alteração de públicos nas vacinas, a população
deve ﬁcar atenta aos locais de
aplicação.

Sobre a vacinação contra Covid-19, por exemplo, não existe
terceira dose para crianças. A
terceira dose é aplicada em pessoas a partir de 12 anos, após
4 meses da segunda dose. A
quarta dose para a população a
partir dos 50 anos e para os trabalhadores da saúde. A quinta
dose será aplicada em pessoas
com 50 anos ou mais com alto
grau de imunossupressão.

Divulgação

Divulgação

UBS Bem Viver, PSF Cidade Nova e Cisas (Moreira César),
das 8 às 13 horas
Covid-19: atualização vacinal (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses)
Sarampo: crianças de seis meses a menores de cindo anos e pessoas que
trabalham em estabelecimentos de saúde.
Gripe: crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde, gestantes e puérperas,
professores, pessoas com deﬁciência, comorbidades (conﬁra quadro
anexo), Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários (Passageiros
urbanos e de longo curso), trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionário do sistema prisional.
Estacionamento Shibata Centro, das 8 às 13 horas
Covid-19: atualização Vacinal (1ª, 2ª, 3ª , 4ª e 5ª doses)
Gripe: idosos, pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde,
gestantes e puérperas, professores, pessoas com deﬁciência, comorbidades (conﬁra quadro anexo), Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários (Passageiros urbanos
e de longo curso), trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionário do sistema prisional.
Sala de vacinas do Ciaf/Saúde da Mulher, das 8 às 13 horas
Sarampo: crianças de seis meses a menores de cindo anos e pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde.
Gripe: crianças de seis meses a menores de cindo anos.

Cidade prorroga
vacinação de gripe
e sarampo; conﬁra
locais de vacinação
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba seguirá o
cronograma do Governo do
Estado e prorrogará a vacinação contra gripe e sarampo
até dia 24 de junho.
Até 10 de junho (sexta-feira), a vacinação contra gripe
será aplicada em professores,
gestantes, puérperas, pessoas
com 60 anos ou mais, trabalhadores de estabelecimentos
de saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos
e pessoas com deﬁciência, comorbidades, caminhoneiros,
trabalhadores
portuários,
Trabalhadores de transporte

coletivo (rodoviários, passageiros, urbanos, e de longo
curso), forças de segurança e
salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema prisional; a imunização contra
sarampo será para trabalhadores de estabelecimentos de
saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos.
As pessoas devem levar
documento de identiﬁcação e
carteira de vacinação. Quem
trabalha em estabelecimentos de saúde e de educação
também deve levar documentos que comprovem o
vínculo de emprego.

CONFIRA LOCAIS, HORÁRIOS E PÚBLICOS DE CADA
VACINA DURANTE A SEMANA
Gripe e sarampo para todos os públicos
contemplados pelo Governo do Estado

Locais: PSF Jardim Regina, PSF Feital, PSF Eloyna, PSF Triângulo, PSF Santa Cecilia, UBS Azeredo, PSF Vale das Acácias,
UBS Ipê II, UBS Vila São Benedito, PSF Arco Iris, PSF Araretama III, UBS Bem Viver, UBS Vila Rica, PSF Cruz Grande, PSF
Bonsucesso e PSF Bela Vista.
Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas

Gripe e sarampo

Local: sala de vacina central (Ciaf/Saúde da Mulher)
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 15 horas

Gripe e sarampo

UBS Crispim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas e das 13 às 16 horas
Para crianças de seis meses a menores de cinco anos

Gripe e sarampo

PSF Cidade Jardim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e 13 às 16 horas:
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação

Gripe e sarampo

PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação

Gripe e sarampo

PSF Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação

Gripe

Estacionamento Shibata Centro
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para toda população a partir de 12 anos contemplados na
campanha de vacinação contra gripe.

Covid-19: Pinda mantém
vacinação para todos os
públicos nesta quarta-feira (8)
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém vacinação para idosos com 60 anos
ou mais nesta quarta-feira (8);
adolescentes de 12 anos ou mais
sem comorbidades recebem a 3ª
dose (dose de reforço). Demais
públicos seguem normalmente.
Conﬁra locais e horários.

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova e Estacionamento
Shibata Centro.
Das 8 às 11 horas: Cisas (Moreira César).

1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)
1º dose: a partir de 6 anos
(população geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova e Estacionamento
Shibata Centro.
Das 8 às 11 horas: Cisas (Moreira César).

2ª dose:

Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC /
SINOVAC / BUTANTAN (a
partir de 6 anos)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova e Estacionamento
Shibata Centro.
Das 8 às 11 horas: Cisas (Moreira César).

ASTRAZENECA (Conforme
agendado na carteirinha)

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

PFIZER / BIONTECH
(Conforme agendado na
carteirinha )

Das 08 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 ou mais
esquema vacinal completo
há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

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)

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

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 identiﬁcação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação
preenchido (disponibilizado no
site da Prefeitura). Originais e
cópias.
- Quem perdeu a carteirinha de vacinação da Covid-19,
favor procurar o posto que irá
tomar a próxima dose e pedir a
segunda via. É necessário levar
um documento com foto e preferencialmente informar o dia
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e
deﬁciências infantis

Insuﬁciência cardíaca, cor

-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas,
valvopatias, miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, grandes vasos e fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses e implantes cardíacos, talassemia, síndrome
de Down, diabetes mellitus,
pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3,
hipertensão estágios 1 e 2 com
lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal
crônica,
imunossuprimidos
(incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Grau de imunossupressão
de adultos

Indivíduos que possuam:
I - Imunodeﬁciência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200
cel/mm3; V - Uso de corticóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14
dias; VI - Uso de drogas modiﬁcadoras da resposta imune*;
VII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); VIII
- Pacientes com doenças imunomediadas inﬂamatórias crônicas (reumatológicas, auto inﬂamatórias, doenças intestinais
inﬂamatórias);
Drogas modiﬁcadores de resposta imune consideradas para
ﬁm de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas
imunossuprimidas (checar no
informe técnico).
Dados sujeitos a alterações, em caso de dúvida ligue: (12) 3648-1912 (Sala de
Vacina do Ciaf ).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.
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A.A. Ferroviária inicia aulas de teatro
em grupos, conversaram, e depois falaram sobre cada um.
Na parte prática, os alunos
fizeram interpretações de temas propostos pelo professor
Wilson.
O objetivo do projeto é ensinar teatro na prática, e a associada, Samira Naldi, informou
o que está achando das aulas.
“As aulas são boas sob todos
os aspectos; nos ajuda a desenvolver a memória, a perder a
inibição e aprendermos a nos
expressar em público, entre
outros benefícios”.
As aulas acontecem toda
terça e quinta-feira, das 19 às

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 (PMP 3547/2022)
Para “contratação de empresa especializada em conserto, montagem e desmontagem de pneus da
frota da Subprefeitura Municipal de Moreira César, por um período de 12 meses”, com recebimento
dos envelopes até dia 23/06/2022, às 14h e início da sessão às 14h30.
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.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO ELETRÔNICO 090/2022 (PMP 4706/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 06/06/2022, deserta a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
cobertura securitária, para 02 veículos oficiais pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, por um período de 12 meses”.
PREGÃO PRESENCIAL 081/2022 (PMP 4089/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 06/06/2022, deserta a
licitação supra, que cuida de “aquisição de “câmeras detectas por inteligência de trânsito com
leitura de placa”; câmeras de vídeo monitoramento para ampliação da rede de monitoramento de
segurança ligadas ao CSI (Centro de Segurança Integrada), e serviço de instalação dos postes
galvanizados”.
*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 227/2021 (PMP 11211/2021)
Na licitação supra, que cuida de “locação de diversos tipos de máquinas, equipamentos e veículos
visando a complementação da frota produtiva da prefeitura municipal de Pindamonhangaba para
a execução das obras e serviços de pavimentação em vias urbana, rural e logradouros públicos”,
foram firmadas as atas de registro de preço:
Ata 150/2022, de 03/06/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Land Vale Construções Ltda,
o Sr Reginaldo Fernando Gomes;
Ata 151/2022, de 03/06/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa R10 Urbanização e Locação
de Bens Ltda, o Sr Roberval Parise.

CONVOCAÇÃO

– FMI e FUMCAD–
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

2

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

3

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

4

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

5

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

6

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:

TERMO DE FOMENTO 31/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.824/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Centro de
Reabilitação Dr. Bettoni 2022/2023, especificamente para despesas
de custeio compreendidas no Plano de Trabalho integrante do
Processo Administrativo nº 5.824/2022, de 19 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 229.268,00
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 32/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.827/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para
promover
o
desenvolvimento
do
Projeto:
Substituição/Aquisição de Equipamentos, especificamente para
despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.827/2022, de 19 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 30.658,10
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 33/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.829/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Aporte
Complementar para Manutenção ILPI, especificamente para
despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.829/2022, de 19 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 717.000,00
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 34/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.834/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
‐ Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Aquisição de
Equipamentos, especificamente para despesas de auxílio
compreendidas no Plano de Trabalho integrante do Processo
Administrativo nº 5.834/2022, de 19 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 45.437,96
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 41/2022 (Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD)
Nº 6.077/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Associação para Auxilio da Criança e do
Adolescente – Projeto Crescer
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento
do
Projeto
Transformando
Vidas,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no Plano
de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº 6.077/2022,
de 24 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 109.500,00
06/06/2022
TERMO DE FOMENTO 42/2022 (Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD )
Nº 6.051/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Julia
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: Construção e Reforma,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no Plano
de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº 6.051/2022
de 24 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 509.499,00
06/06/2022

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 Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
12 - 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.

01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - RG;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no Conselho de Classe;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - 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.
ENGENHEIRO
Dia 15/06/2022 às 10h

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

13º JOÃO GUILHERME DOS SANTOS GOUVÊA

Dia 14/06/2022 às 15h
MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

182º ANGÉLICA APARECIDA SOUZA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

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

1

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:

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por ordem de
classificação, munido da seguinte documentação, em original e cópia:

Atendendo ao previsto no item 5 “Da Habilitação”
do Edital de Chamamento para Vendedores Ambulantes Feira Livre – Moreira César”, vimos por meio
deste informar os interessados inscritos, analisados
e aceitos, sendo:

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 Inscrição no Conselho de Classe;
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 (se houver); Declaração de
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos (se houver).

PROTOCOLO

NOME

30430/22

José Luciano de lima

30409/22

Karen Francyne Vieira de Souza

30396/22

Beatriz da Silva Bento

30266/22

Tayane dos Santos Gonçalves de Oliveira

28853/22

Israel José Ribeiro

30460/22

Vera Lucia de Campos Rego

30531/22

Marcia Aparecida da Silva

30649/22

Claudineia de Paula

30586/22

Ana Paula Ribeiro de Macedo

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

30691/22

Carmem Lopes Matheus da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30784/22

Elza Ribeiro Gomes

30807/22

José Sergio da Rosa

30814/22

Domingos Oliveira Santos

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
Dia 15/06/2022 às 9h
17º MARCELO DE MELO BUSSI

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO
65/2019, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

01

EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

Prazo:
Valor Aditado:
Data da assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO 65/2019 ADIT. 01/2022
(MUNICIPAL + EMENDA IMPOSITIVA)
Nº 36.552/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social
/ Associação
dos Salesianos
Cooperadores de Pindamonhangaba
A OSC executará na Proteção Social Especial de Média
Complexidade Serviço de Proteção Especial a adolescentes
em cumprimento de Medida Socioeducativa de liberdade
assistida e de prestação de serviços à comunidade, 66
atendimentos/mês.
12 meses
R$ 321.769,84
06/06/2022

CONSELHO MUNICIPAL
POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS
PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022

fls. 164

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal
de Políticas Públicas sobre Drogas de Pindamonhangaba – COMAD, convocados,
e toda a população convidada a participar da nossa 11ª Reunião Ordinária, a
ser realizada, em data e horário especificado abaixo.
Pauta:

nte por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

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

João Paulo Ouverney

21 horas, no salão de jogos ao
lado do ginásio de esportes. Os
interessados em participar podem fazer a inscrição na secretaria do clube.
‘A Barca do inferno’
A Barca do Inferno foi uma
peça da Cia. teatral de Pindamonhangaba, “Cadê Otelo? ”,
idealizada em 1994.
A peça fez um grande sucesso, tornando-se referência tanto no meio das artes cênicas
quanto para os espectadores,
além de receber grandes prêmios, como o Mapa Cultural
Paulista de 1995 e o Festival
Brasileiro de Teatro.

1 – Aprovação da Ata anterior;

fls. 164

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1002007-73.2020.8.26.0445 e o código D389B69.

Na última quinta-feira, 2 de
junho, ocorreu a primeira aula
do projeto “Adultos em Cena”,
com o ator Wilson Maximiano
e o assistente teatral, André Alvarenga.
Wilson iniciou o projeto elogiando a iniciativa da Gestão
Novo Tempo, presidida por Julio Piorino, por implantar esse
projeto cultural; em seguida
apresentou um resumo da sua
carreira e falou sobre a peça
“A Barca do Inferno”, a qual
fez parte do elenco, e convidou
os participantes do curso a se
apresentarem.
Os alunos foram separados

2 – Retorno da Comissão para Revisão da Lei;
3 – Comunidades terapêuticas de Pindamonhangaba/calendário de visitas;
4 – Relatório de Grupo de Trabalho: Prevenção nas Escolas Estaduais; Material
e Calendário.
5- Programação da Semana de Prevenção e Combate ao uso de Drogas
6- Avisos Gerais

Data: 09/06/ 2022 - 5ª feira
Horário: 18h00 (dezoito horas)
Local: CAPS – AD
Rua: Albuquerque Lins, 253

E-Mail: comadpinda@gmail.com

Ana Paula Pedrosa
Presidente do COMAD
Gestão 2021/2023

Comad Pindamonhangaba

@comadpinda

Pindamonhangaba, 8 de junho de 2022
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Equipe do Projeto Social Rayane/ICPinda/Careca Jiu-jitsu que o atleta representa, sagrou-se campeã geral por equipe

Divulgação

Atleta de Pinda é vice-campeão
Brasileiro de jiu-jitsu
O atleta Michel Cassiano, de
Pindamonhangaba, conquistou
a medalha de prata no “Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu”, na
Categoria Absoluto, Master, faixa Preta (categoria sem limite de
peso para os atletas), no último
domingo (5).
A competição foi realizada no
ginásio João do Pulo em Pindamonhangaba, pela LNJJ - Liga Nacional de Jiu-jitsu, e contou com a
participação de competidores de
várias cidades e equipes.

Na semifinal, após estar perdendo por 0 X 7 para seu adversário de 110kg, Michel Cassiano
conseguiu virar o placar de forma
surpreendente, causando agitação nas arquibancadas do ginásio
e conquistando a vitória por 9 X 7
pontos.
A Equipe do Projeto Social Rayane/ICPinda/Careca Jiu-jitsu que
o atleta representa, consagrou-se
Campeã geral por equipe. Levando
o troféu de primeiro lugar por equipe devido ao somatório das pontu-

ações de todo evento.
‘’Foi uma verdadeira superação. Fico feliz em conquistar esta
medalha e pode representar minha equipe, minha cidade e meus
alunos. Espero que através desta
difícil batalha, a palavra desistir
tenha um significado irrelevante
para os alunos, pois pude mostrar
persistência e coragem. O resultado positivo sempre vem. Agradeço a todos que me apoiaram
neste dia!”, disse o atleta, Michel
Cassiano.

Escola ‘Ângelo Paz’
promove projetos de
responsabilidade social
e cidadania
TURISMO
Trabalho que faz a cidade crescer
para todos.
O Novo Turismo Pinda, fortalece a
cultura, a gastronomia e o turismo de
aventura, atraindo turistas e
movimentando a economia da cidade.

ISSO E

TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

INSTALAÇÃO 18 PAINÉIS
DE PONTOS TURÍSTICOS
IMPLANTAÇÃO DE 30
PLACAS COM SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA
EM 2021, MAIS DE 6 MIL
VISITAS AO MUSEU
HISTÓRICO DOM PEDRO I E
DONA LEOPOLDINA

Divulgação

Práticas pedagógicas permitem ‘reflexão-ação-reflexão’, proporcionando a
aprendizagem significativa para formar cidadãos críticos e criativos

D

esde 2021, a Escola Municipal Dr. Ângelo Paz da
Silva, localizada no Cidade Jardim, vem promovendo projetos
de responsabilidade social e cidadania. No ano passado, a escola aplicou o projeto intitulado
“Ação Real”, que visa possibilitar
maior reflexão e conscientização da importância em ajudar o
próximo, conscientizar os alunos
quanto ao ato solidário, transformando cada um em um agente
solidário.
Segundo o diretor da escola,
Henrique Moreira Moraes, “este
projeto tem o intuito promover
uma educação inovadora, por
meio de práticas pedagógicas que
permitam a reflexão-ação-reflexão, proporcionando a aprendizagem significativa para formar
cidadãos criativos, críticos, éticos, participativos e solidários,
que aprendam a aprender, a ser
e a conviver em sociedade”.
Neste ano, a unidade escolar
está promovendo o projeto “Caminho das Boas Maneiras”, que
surgiu do desejo de possibilitar

às crianças, meios para maior
socialização. Para tanto, a escola incentiva o uso das “palavras
mágicas” e atitudes afetivas, de
modo a transformar, em convivência harmoniosa e saudável,
ações agressivas e egocêntricas
que tanto causavam desconforto
à turma. Além de estimular uma
cultura de boas práticas, colocando cada vez mais a solidariedade e reciprocidade em foco, e
respeitar as diversidades e praticar a tolerância.
Ainda de acordo com o diretor, o objetivo deste segundo
projeto é conscientizar os alunos
quanto ao ato solidário, a prática
das boas maneiras, o respeito ao
próximo e transformar cada um
em um porta voz das boas maneiras.
Para a secretária de Educação,
Luciana Ferreira, “projetos como
estes, constroem uma base sólida para que os alunos se tornem
pessoas melhores, tornando o
mundo melhor, uma vez que as
crianças são o futuro da nação”,
concluiu.
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Pindamonhangaba passa a contar com
Centro de Referência e Apoio à Vítima
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a secretaria de Justiça e
Cidadania do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério
Público, entregaram a primeira
unidade do Cravi (Centro de Referência e Apoio à Vítima) do Vale
do Paraíba, nesse dia 6 de junho.
A unidade de Pindamonhangaba fica na rua Coronel José
Antônio Salgado, no Centro, e foi
inaugurado durante o evento ‘Governo na Área’, em São José dos
Campos, durante visita do governador Rodrigo Garcia à região.
Durante o ato de entrega, na
unidade de Pindamonhangaba,
a secretária de Assistência Social, Ana Paula Miranda, disse
que o Cravi busca promover o
reconhecimento e o acesso aos
direitos humanos, às vítimas de
violência, seus familiares e pessoas próximas, “contribuindo
para a consolidação dos direitos
humanos e o exercício da cidadania, promovendo o pleno aceso à
justiça. O objetivo do Cravi é dar
apoio, atendimento social e psicológico às vítimas e familiares que
passaram por situação de violência grave, consumada ou tentada,
como casos de homicídio, feminicídio, latrocínio ou qualquer outra ação de natureza grave”.
O vice-prefeito e secretário do
Governo e Serviços Públicos, Ricardo Piorino, destacou o trabalho da equipe de assistência social
e elogiou o Ministério Público pela
parceria, que viabilizou a transferência de recursos do Gaerco,
“permitindo a transferência de
valores de operações da polícia
para investir em ações sociais”.

Divulgação

Objetivo do Cravi é dar apoio, atendimento social e psicológico às vítimas e aos familiares de pessoas que passaram por situação de violência
Piorino enalteceu as políticas
públicas sociais. “Somos agraciamos com uma unidade do Cravi
e largamos à frente de vários
municípios porque desenvolvemos uma política social efetiva e
abrangente”.
O promotor de Justiça, Jaime
Meira do Nascimento, parabenizou
o município e o Estado pela iniciativa e colocou o Ministério Público
à disposição para ajudar em todas
as ações que forem necessárias.
“Pindamonhangaba se torna uma
referência no amparo, no apoio e
cuidados com as vítimas de violência. Este é um trabalho comple-

Projeto ‘Herói Mirim Pinda’ realiza
palestra sobre animais peçonhentos
O projeto social “Herói Mirim
Pinda” realizou no último domingo (5)
uma palestra aos alunos do projeto
com o tema “Animais peçonhentos”. Os
biólogos Maira e Ellison levaram até o
projeto um conjunto rico de informações, tirando muitas dúvidas e quebra
do algumas lendas existentes sobre
as serpentes. Aprendendo assim que
todas as serpentes tem sua maneira de
defesa ou caça para se alimentar.
A aula foi muito produtiva e os
alunos saíram bem informados e entusiasmados para passar as novidades a seus familiares.
Os biólogos citados fazem parte
do Instituto de Manejo da Biodiversidade (imbio) com sede na cidade de
Guaratinguetá, São Paulo.
“Minha intenção é levar aos alunos a importância da preservação da
nossa biodiversidade e aprendemos
os riscos e cuidados para evitarmos
ocorrências com esse tipo de animal”
informou o Bombeiro Civil Tiago,
idealizador do projeto.

Divulgação

O projeto ‘Herói Mirim Pinda’ é
um trabalho social que consiste em
desenvolver aulas, treinamentos,
palestras, formações e passeios,
em que as crianças e adolescentes
são envolvidos com transmissão
de noções de primeiros socorros,
prevenção e combate a incêndio e
acidentes domésticos, valores como
respeito e solidariedade, estimulando
o protagonismo infantil e integração
na sociedade.
O projeto não tem fins lucrativos
e é mantido pela própria sociedade
que viabiliza pequenas doações de
materiais diversos e para a realização
de passeios e festas, além das rifas
que organizam com a doação de
brindes.
Segundo o responsável pelo projeto,
qualquer um pode colaborar doando
prendas de qualquer natureza para
rifas ou qualquer valor realizando PIX
para a chave 12991469331, que também é o contato via celular para quem
desejar conhecer melhor o projeto.
Divulgação

mentar ao que ocorre no processo
judicial. É uma forma de proteção
e acolhimento às vítimas”.
Os vereadores Norberto Moraes, Regininha e o presidente da
Câmara, José Carlos Gomes – Cal,
participaram do ato e colocaram
o Poder Legislativo à disposição
de tudo que for preciso para contribuir com o tema.
O prefeito Isael Domingues frisou a parceria entre a Prefeitura
e a secretaria Estadual de Justiça
e Cidadania, com apoio do Ministério Público. “O Cravi promove
o reconhecimento e o acesso aos
direitos humanos, às vítimas de
violência, seus familiares e pessoas próximas, contribuindo para a
consolidação dos direitos humanos e o exercício da cidadania, promovendo o pleno aceso à justiça”.
Isael Domingues também ressaltou a importância dos investimentos em assistência social e

apoio às mulheres. “Precisamos
olhar com muita atenção para a
situação da violência contra as
mulheres e lutarmos contra todas
as formas de violência. Teremos
no Cravi o apoio, o atendimento
social e psicológico e ainda continuamos trabalhando para mais
avanços nas nossas políticas públicas. Agradeço ao governador
Rodrigo Garcia, ao secretário Fernando José da Costa, a toda promotoria, aqui em nome do Dr. Jaime, a Câmara, e a toda equipe”.
Ao lado do prefeito e da coordenadora-geral dos Cravis, Luane Natalle, o secretário de Justiça e Cidadania, Fernando José da
Costa, conheceu as instalações
do novo centro de referência.
“Em 20 anos, de 1998 a 2018, o
programa instalou apenas cinco
unidades. Nesta gestão do Governo do Estado de São Paulo, quase
triplicamos esse número. Ainda

no mês de junho inauguramos a
13ª unidade, em Pindamonhangaba, no interior do estado”, disse Fernando José da Costa.
“Estamos iniciando os trabalhos no Cravi de Pindamonhangaba em uma casa com dois andares oferecendo todo conforto
e segurança às vítimas de crimes
violentos e aos seus familiares,
com atendimento público e totalmente gratuito. O Cravi tem uma
equipe interdisciplinar de atendimento especializada com objetivo de acolher, atender e orientar
a população da região”, complementou o secretário.
O evento também contou com
a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Cláudia Vieira Domingues,
representantes da instituições de
classe, OAB, delegacias, conselho
da mulher demais servidores municipais e do judiciário paulista.

Ciclismo de Pinda conquista títulos e pódios
e segue para a disputa da Volta de Goiás
A equipe de ciclismo de
Pindamonhangaba continua
conquistando bons resultados
na temporada 2022, entre eles,
títulos e pódios no “Campeonato
Paulista” e no “GP Taubaté de
Ciclismo”.
No ‘Campeonato Paulista’,
disputado em etapa única na
cidade de Atibaia entre os dias
14 e 15 de maio, Pindamonhangaba conquistou quatro pódios.
Destaque para o título paulista
conquistado por Euller Magno
no contrarrelógio individual e
também para Vitor Manzo que
se sagrou campeão paulista na
categoria Júnior. A equipe ainda
teve Juan Amarilla como vicecampeão na prova de estrada na
categoria Sub23.
Já no dia 29 de maio, a
equipe participou e conquistou
vitórias e pódios importantes em
outras duas competições. Em
Pouso Alegre (MG), Rodrigo Melo
“Didi”, que disputou a prova ao
lado dos companheiros Flávio
Santos e Euller Magno, conquistou o título das ‘100 Milhas –
Road Challenge’.
A outra parte da equipe esteve
no ‘GP Taubaté de Ciclismo’, prova
realizada em um circuito nas imediações do Mirante do Quirim. No
feminino, vitória de Luciene Silva
que cruzou a linha de chegada ao
lado de Ana Paula Polegatch escapada das demais competidoras.
Gabriela Gonçalves ainda ficou
com o 5º lugar no pódio.

Allan Modesto/PortalR3

Euller (à esquerda)
e Victor Manzo,
destaques do
Paulista de Estrada

A equipe ainda teve Francisco
Chamorro como vice-campeão na
Elite, numa disputa emocionante e
acirrada com Flávio Cipriano, mesmo resultado conquistado por Vitor
Manzo na categoria Júnior.
Após os resultados, a equipe já
está na estrada novamente, agora
para a disputa da edição 2022 da
“Volta Ciclística de Goiás”. A competição acontece entre os dias 8 e 12
de junho, em Caldas Novas, reunindo equipes e ciclistas de várias
regiões do País.
Para esse desafio, a equipe contará com os ciclistas Rodrigo Melo,
Euller Magno, Francisco Chamorro,
Kleber Ramos, Antônio Nascimento
e Flávio Santos.
“Temos buscado participar de várias provas para que nossos atletas

possam chegar ao Campeonato
Brasileiro de Estrada na melhor
forma possível. A ‘Volta de Goiás’
faz parte da preparação final
deste ciclo dos nossos atletas”,
enfatizou o diretor da equipe,
Benedito Tadeu, o Kid.
O “Campeonato Brasileiro”
deste ano será realizado entre
os dias 22 e 26 de junho em
Palmas, capital do Estado de
Tocantins.
Patrocinadores: Prefeitura
de Pindamonhangaba, Semelp
(Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer de Pindamonhangaba);
UniFunvic – Centro Universitário, Grupo Gelog e King Sports.
Apoio: FastCycle, Meias
Young, Géis Going, Logos Design,
PortalR3 e Bike76.com.

