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Pinda exporta US$ 108 milhões em maio e se 
mantém entre as 10 melhores cidades de SP

Em 2022, Pindamonhangaba acumula o montante de US$ 725,1 milhões em exportações, atrás  apenas de Ilhabela, São José dos Campos e São Sebastião
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Ilhabela   394 milhões
São José dos Campos 196 milhões
Pindamonhangaba 108 milhões
Taubaté    97 milhões
Guaratinguetá   41 milhões
Jacareí    66 milhões
São Sebastião   30 milhões

Valores Exportados em Maio/2022

Pindamonhangaba segue com 
volume expressivo de vendas ao 
exterior e se manteve entre os 10 
municípios paulistas com maior 
volume de exportação. Somente 
no último mês de maio, a cidade 
totalizou uma movimentação de 
US$ 108 milhões.

Os dados foram divulgados na 
última semana pelo Ministério 
da Economia e colocaram Pinda-
monhangaba na quarta coloca-
ção da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
10º no Estado de São Paulo e o 
37º no ranking nacional.

Pinda realiza mais 
uma edição da ação 
‘Sebrae Móvel’

Escola Ayrton Senna 
promove ação 
“Valores e Atitudes”

PÁG. 5

PÁG. 2

Após obras de drenagem, 
ruas do Morumbi recebem 
recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Pindamo-
nhangabaestá realizando obras 
de recapeamento asfáltico em 
três ruas do Jardim Morumbi.

O trabalho de melhorias no 
piso asfáltico vem sendo realiza-

do pelo Setor Usina de Asfalto e 
contempla as vias públicas que 
recentemente receberam obra 
de recomposição de galerias - 
melhorando a drenagem dessa 
região do bairro.

PÁG. 3

Ao som da Corporação Musical Euterpe e com 
a premiação do ‘Concurso Cultural’, jornal 
Tribuna do Norte celebrou seus 140 anos de vida

Em cerimônia realizada na noite do último sábado (11), no Teatro Galpão, o jornal Tribuna do Norte celebrou seus 140 anos de exis-
tência. Todas as atividades comemorativas contaram com a parceria entre a Fundação Dr. João Romeiro – mantenedora do periódico –, 
o departamento de Comunicação da Prefeitura, as secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo; a Academia 
Pindamonhangabense de Letras, além de diversos parceiros.  
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PÁG. 3

PÁG. 4

Feriado prolongado: 
serviços públicos 
que abrem e fecham

PÁG. 5

PÁG. 2

Tutor que 
praticou 
maus tratos 
a animais 
no Trabiju é 
obrigado a 
doar insumos 
ao Cepatas

Divulgação
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Pinda realiza mais uma 
edição da ação ‘Sebrae Móvel’

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
realiza mais uma edição do ‘Se-
brae Móvel’, ação do ‘Programa de 
Desenvolvimento Local Mais Pin-
da’, celebrado em parceria com o 
Sebrae, com a Acip (Associação 
Comercial e Industrial de Pinda) 
e com o Sindicato do Comércio 
Varejista de Pindamonhangaba e 
Região (Sincomércio).

O ‘Sebrae Móvel’ é um escritório 
em movimento que leva conheci-
mento a futuros empreendedores 
e também para quem pretende 
tornar sua empresa mais compe-
titiva, com orientações, produtos e 
serviços do Sebrae.

O atendimento é totalmente 
gratuito e vai acontecer em duas 
datas no mês de junho: na se-
gunda-feira, dia 20, das 10 às 16 
horas, na Praça do Feital, avenida 

  IDEIA DE HUMANIDADE
Muitos estudiosos afirmam 

que as ideias assemelham-se 
aos seres vivos: nascem desen-
volvem-se, mas, ao contrário 
destes, estão livres da terrível lei 
da morte. Prosseguem sua vida 
própria, indubitavelmente mais 
duradoura e mais marcante do 
que a nossa que é tão efêmera. 
Se, como afirmou o sábio gre-
go Platão, seguidor de Sócrates, 
forem imperecíveis, não ficam 
no terreno da fantasia, mas, são 
reais. Ideias reais que pertencem 
a dois domínios: ao reino invisí-
vel do espírito e ao reino visível e 

palpável da realidade do mundo 
terreno, tendo, portanto, a obri-
gação de mergulhar nas raízes 
dele, convertendo-se ao homem 
e para o homem, em movimen-
to peculiar, em força que molda 
a realidade e, mudam de acordo 
com os ideais alimentados. Os 
ideais podem, muitas vezes, de-
saparecer durante um tempo da 
órbita virtual dos homens e, rea-
parecerem mais tarde, cheios de 
vigor, carregados de força reju-
venescedora e transformadora.

Parece-me que é o que acon-
tece com a ideia de HUMANI-

DADE. Convém lembrar que, 
se hoje penetrou no tablado da 
realidade terrena, ou seja, na 
história dos povos e das nações, 
já foi, há séculos, percebida de 
maneira eficaz pelo povo gre-
go e apropriada pela garra de 
Roma dominadora e imperia-
lista. Portanto, perguntamos: 
qual o significado de HUMANI-
DADE? O vocábulo inicialmen-
te nos conduz a um significado 
inicial: o homem enquanto ho-
mem envolvido efetivamente na 
concretude ambiental, e, outro 
secundário: tornar o homem em 

homem, ou seja: humanizá-lo 
num sentido dinâmico, não só 
o homem enquanto é, mas, no 
que realmente deveria ser.

No templo de Delfos (Gré-
cia) está escrito: “Conhece-te a 
ti mesmo”, que é um convite a 
nos tornarmos cônscios da li-
mitação, da mortalidade, em 
oposição à sabedoria, ao poder, 
e à falsa ideia de imortalidade. 
Remetendo-nos à racionaliza-
ção, joga-nos no exercício es-
piritual-ético, ao pensarmos o 
mundo e a vida, e, mediante a 
ação, ordenar, com sensatez, 
os fenômenos do viver. Um dos 
papéis do HOMEM-HUMANI-
DADE, afirmou Spinoza, filó-
sofo holandês do século XVII, 
fundador do criticismo bíblico 
moderno, “É conhecer-se, e, 
acima de tudo, compreender os 
outros homens tais como se de-
velam, se manifestam”.

O humanista autêntico deve 
estar atento à conhecida sen-
tença de Terêncio, dramaturgo 
e poeta romano do século II: 
“Homo sum, humani nihil a me 

alienum puto”- “Sou humano e 
não me coloco alheio ao que é 
humano”-. Esta frase carrega 
consigo, de maneira ampla, o 
conteúdo daquilo que podería-
mos denominar como atenção 
e simpatia para com os outros, 
e, mais do isto: cuidado, preocu-
pação intensa, longe das rique-
zas, discriminações, fraquezas 
morais e outras prerrogativas 
do homem. Torna-se imperio-
so a todos nós ampliar esses 
horizontes de compreensão a 
outros grupos humanos inte-
grados por Estados, povos, ra-
ças e religiões. Portanto, a idéia 
de HUMANIDADE é extrema-
mente ampla, não sendo dog-
mática-religiosa, nem pragma-
tismo político, abarcando um 
número incontável de fatos, de 
acontecimentos inerentes ao 
homem-complexo, afirmando 
o mundo e a vida com todos os 
seus contrastes.Incita-nos, em 
última análise,à refl exão sobre 
nós mesmo,a  “cuidar da ru-
as,mas erguer os olhos para o 
firmamento”.

Tutor que praticou maus tratos a animais no 
Trabiju é obrigado a doar insumos ao Cepatas

O Ministério Público de 
Pindamonhangaba firmou 
um Termo de Acordo com o 
tutor que praticou maus tra-
tos a animais no último dia 17 
de março no bairro do Trabiju. 
Com a punição, o autor da prá-
tica de maus tratos terá que 
recolher R$ 1.200,00 ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 
e doar alimentos ou medica-
mento para o Cepatas – Cen-
tro de Proteção e Atendimen-
to Animal (antigo Abrigo).

O caso ficou conhecido 
como “Valente e Valentina”, 
nome dado aos animais en-
contrados na propriedade, sen-
do que a fêmea apresentava 
ferida na região facial, oriunda 
de uma picada de cobra. Os ani-
mais foram levados ao Cepatas 
e posteriormente adotados por 
famílias da cidade.

Durante a fase investiga-
tória o MP apurou os fatos e 
o autor confessou a prática 
de maus tratos aos animais, 
configurando infração à le-
gislação de proteção animal. 
O termo de acordo assinado 
terá duração de 10 meses e 
no começo de junho o infra-
tor levou ao Cepatas  insumos 
como Frontline e Afoxolaner, 
medicamentos utilizados 
para combate de carrapatos e 
pulgas.

O Termo de Acordo Não 
Persecução Penal é um 
instrumento utilizado 
pelo Ministério Público 
para gerar economia pro-
cessual e dar celeridade 

judicial na repressão dos 
delitos. A ação penal pú-
blica é de autoria do Mi-

nistério Público e foi as-
sinada pela promotora 
Luciana Cremonese.

Relembre o caso
O fl agrante de maus tratos foi realizado pela Polícia Mili-

tar Ambiental e confi rmado pela médica veterinária do Cepatas, 
Fernanda Mussi, que esteve no local e participou da ocorrência.

Em patrulhamento preventivo pela área rural, a Polí-
cia encontrou um cão com uma ferida em sua região fa-
cial; ao parar para fiscalizar a moradia foram encon-
trados outros 11 animais em situação de maus-tratos, 
alguns com berne e bicheira e outros sem água e comida. 

Três animais foram apreendidos e encaminhados para cui-
dados e posteriormente foram adotados. O homem foi conduzi-
do ao distrito policial da cidade, onde foi multado e lavrado bo-
letim de ocorrência para responder pelo crime de maus-tratos.

Para o Cepatas e Defesa Animal da Prefeitura de Pin-
damonhangaba o caso “Valente e Valentina” foi uma vi-
tória para a causa animal. “O resultado dessa ocorrên-
cia demonstra que estamos atuando de forma correta na 
defesa animal. Estamos sendo implacáveis na luta con-
tra os maus tratos e iremos apurar com rigor as denún-
cias que recebemos”, afirmou a veterinária Fernanda Mussi.
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João Francisco da Silva; e na ter-
ça-feira, dia 21, das 10 às 16 horas, 
no Mombaça, Avenida Cap. João 
Monteiro do Amaral. Os interes-
sados devem ir até os locais e ho-
rários de atendimento para rece-
berem as instruções.

“O ‘Sebrae Móvel’ vem pra 

Pinda com o intuito de auxiliar e 
orientar o empresário ou futuro 
empreendedor para que tenha 
êxito em seus negócios, além de 
oferecer cursos e capacitações 
gratuitas aos interessados”, disse 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto.

Essa é a notícia de capa da edição dessa quarta-feira (15) 
– que tem ‘cara de sexta-feira’ – porque antecede um feriado 
prolongado...

“Pindamonhangaba continua com volume expressivo de 
vendas ao exterior e se manteve entre os 10 municípios paulistas 
com maior volume de exportação”.

Somente no último mês de maio, a cidade totalizou uma 
movimentação de US$ 108 milhões, de acordo com dados 
divulgados na última semana pelo Ministério da Economia.

Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – 
RM Vale e Litoral – o município ocupa a quarta colocação da; 10º 
no Estado de São Paulo e o 37º no ranking nacional.

Ainda segundo os dados do Ministério da Economia, na 
apuração do mês de maio, Pinda aparece na terceira colocação 
da região Metropolitana do Vale do Paraíba, atrás somente dos 
municípios: Ilhabela e São José dos Campos.

São apenas cinco meses e o valor de exportação deste ano já 
está próximo de todo o volume exportado em 2021 – que atingiu 
um recorde com US$ 905 milhões. 

A balança comercial do município vem sendo puxada pela 
comercialização de óleos brutos de petróleo ou de minerais, 
seguido da venda de ferro e aço e em terceiro lugar pelo segmento 
de alumínio.

Excelente notícia! Que aqueça a economia! E traga mais 
empregos e muito mais desenvolvimento para o município e 
adjacências. 

Entre as 10 melhores 
cidades do Estado

Entre os dias 20 e 27 de junho 
de 2022 a secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com a Comad 
(Conselho Municipal de Políticas 
sobre Drogas) e outros colabora-
dores, realizará a “VI Semana Mu-
nicipal de Prevenção e Combate as 
Drogas” em Pindamonhangaba.

 Na programação estão pre-
vistas as seguintes atividades:

Dia 20 (segunda-feira) às 14 ho-
ras: abertura solene da ‘VI Semana 
Municipal de Prevenção e Combate 
as Drogas em Pindamonhangaba’, 
na Câmara Municipal (ocasião em 
que serão apresentadas as ações 
realizadas pelo Comad, recente-
mente implantado na cidade).

Dia 25 (no sábado) das 9 às 12 
horas: na praça monsenhor Mar-
condes, haverá a “11ª Mobiliza-
ção sobre Prevenção e Combate 
as Drogas em Pindamonhanga-
ba”, com a participação de várias 
ONGs, que atuam na prevenção e 
no combate às drogas na cidade.

Antes, porém, durante toda a se-
mana, haverá ações de abordagens 
em escolas. 

Para o encerramento da Se-
mana, no dia 27 de junho, das 13 
às 17 horas, no auditório do Se-
nac Pinda, ocorrerá o “VI Fórum 
sobre Prevenção e Combate as 
Drogas de Pindamonhangaba”. 
Participe! 

Pinda realiza “VI Semana Municipal 
de Prevenção e Combate as Drogas”
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Pinda exporta US$ 108 milhões em maio e se 
mantém entre as 10 melhores cidades do Estado

Acumulado no ano

Pindamonhangaba conti-
nua com volume expressivo de 
vendas ao exterior e se manteve 
entre os 10 municípios paulistas 
com maior volume de expor-
tação. Somente no último mês 
de maio, a cidade totalizou uma 
movimentação de US$ 108 mi-
lhões.

Os dados foram divulgados 
na última semana pelo Minis-
tério da Economia e colocaram 

Pindamonhangaba na quarta 
colocação da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, 10º no Estado de 
São Paulo e o 37º no ranking 
nacional.

Na apuração do mês de maio, 
Pinda aparece na terceira colo-
cação da região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, atrás somen-
te das cidades Ilhabela e São José 
dos Campos.

Valores Exportados em Maio/2022 pelas principais 
cidades Vale do Paraíba – em milhões US$

Ilhabela     394 milhões
São José dos Campos   196 milhões
Pindamonhangaba   108 milhões
Taubaté       97 milhões
Guaratinguetá      41 milhões
Jacareí       66 milhões
São Sebastião      30 milhões

Com os dados de maio, Pinda-
monhangaba acumula em 2022 
o volume de US$ 725,1 milhões, 
atrás somente de Ilhabela (US$ 
1,7 bilhão), São José dos Campos 
(US$ 844,4 milhões) e São Se-
bastião (US$ 838,4 milhões). 

“Fechamos mais um mês 
muito positivo e nosso valor, em 
apenas cinco meses, já está pró-
ximo de todo volume de exporta-
do no ano passado, quando atin-
gimos nosso recorde com US$ 
905 milhões”, afirmou o secretá-
rio de Desenvolvimento Econô-
mico, Roderley Miotto. 

A balança comercial do mu-
nicípio vem sendo puxada pela 
comercialização de óleos brutos 
de petróleo ou de minerais, se-
guido da venda de ferro e aço e 
em terceiro lugar pelo segmento 
de alumínio.

Neste ano, os países com 

maior volume negociado foram 
República Dominicana, China, 
Índia, Argentina, Chile e EUA.

Para o prefeito Isael Domin-
gues o trabalho do segmento 
industrial vem gerando impul-
sionando a renda do município. 
“Começamos 2022 com a meta 
de ultrapassar a barreira de US$ 
1 bilhão em exportação e esta-
mos sentindo que em julho ou 
agosto a nossa expectativa já 
será superada, o que é um sinal 
positivo de que nossa economia 
está indo muito bem”, comentou.

Os estudos são realizados 
pelo Comex Stat, sistema para 
consultas e extração de dados do 
comércio exterior brasileiro e são 
divulgados mensalmente com 
detalhamento das exportações e 
importações de cada município, 
extraídas do Siscomex e baseada 
na declaração das empresas.

‘PindaCast’ traz entrevista sobre 
competições para a melhor idade, 
com Marilda de Oliveira

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba apresenta, nesta sexta-feira 
(17), mais um episódio do “Pin-
daCast”, o podcast da Prefeitura, 
que é mais uma ferramenta de 
comunicação com a população. 
A entrevistada desta semana é a 
diretora do Departamento de La-
zer da Prefeitura, Marilda de Oli-
veira, que vai falar sobre as ativi-
dades esportivas voltadas para os 
atletas da melhor idade de nossa 
cidade. Tudo de uma maneira 
descontraída, trazendo algumas 
histórias e curiosidades. 

O primeiro programa falou so-
bre as redes sociais da Prefeitura 
e o segundo sobre a Defesa Civil. 
No terceiro foi sobre Cidades In-
teligentes, o quarto sobre Vigi-
lância Sanitária, o quinto sobre 
Cultura e o sexto sobre Estação 
Cidadania. 

O intuito do “PindaCast” é 
apresentar entrevistas com as 
pessoas da gestão municipal que 

estão por trás dos serviços ofere-
cidos, tirando as dúvidas e mos-
trando o lado humano de todas as 
atividades, de forma leve e sim-
ples. A produção e apresentação 
do PindaCast são feitas pela equi-
pe do Departamento de Comuni-
cação da Prefeitura. 

O “PindaCast” está disponível 
gratuitamente no Spotify, no ca-
nal Youtube da Prefeitura de Pin-
damonhangaba e no Google Po-
dcast, com atualizações todas as 
sextas-feiras, a partir das 8 horas. 

Além do “PindaCast”, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba possui 
os seguintes canais de Comuni-
cação com a população: página 
oficial no Facebook Prefeitura 
de Pindamonhangaba, no insta-
gram como @pref_pinda, no Tik-
Tok como prefpinda, Flickr como 
Prefeiturapinda, além do perfil no 
LinKedIN como Prefeitura de Pin-
damonhangaba, e os apps E-ouve 
e 1 DOC.

Após obras de drenagem, 
ruas do Morumbi recebem 
recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Governo e Servi-
ços Públicos, está realizando 
obras de recapeamento as-
fáltico em três ruas do Jar-
dim Morumbi.

O trabalho de melhorias 
no piso asfáltico vem sendo 
realizado pelo Setor Usina 
de Asfalto e contempla as 
vias públicas que recente-
mente receberam obra de 
recomposição de galerias 
- melhorando a drenagem 
dessa região do bairro.

A Prefeitura está reali-
zando recapeamento numa 
extensão de 370 metros nas 
ruas Shiduca Yassuda, José 
Francisco Rejes Rangel e De-
métrio Ivay Badaró.

Além dessas melhorias, 
o bairro recebeu serviços 
da ‘Operação Tapa-Buraco’ 
e também a implantação de 
uma lombada na rua Shiduca 
Yassuda e outra na rua Gino 
Amadei, para melhor segu-
rança do trânsito na região.

“Queremos agradecer 
aos nossos servidores que 
estão se empenhando nes-
sa melhoria para o Jardim 
Morumbi. Trata-se de uma 
reivindicação antiga de seus 
moradores, a qual o prefeito 

Isael pediu nosso empenho em 
resolver e agora estamos cum-
prindo com mais um compro-

misso com a nossa população”, 
afirmou o vice-prefeito Ricar-
do Piorino.
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O trabalho de melhorias no piso asfáltico vem sendo 
realizado pelo Setor Usina de Asfalto

‘Festival da Melhor Idade’ 
proporciona atividades 
esportivas no João do Pulo

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou no últi-
mo sábado (11) o “Festival da Melhor Idade’. 

Realizado no C.E. João do Pulo, o festival foi 
voltado para pessoas com idade a partir dos 50 
anos, com atividades esportivas e de lazer. Além 
de praticar alguns esportes, como jogos de mesa, 

dominó e vôlei adaptado, o público também con-
tou com música ao vivo. 

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, 
Everton Chinaqui, “o festival foi realizado com 
o intuito de promover o lazer ativo e a interação 
social, pois são primordiais para a qualidade de 
vida”.

Divulgação
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Em grande estilo
Ao som da Corporação Musical Euterpe 
e com a premiação do ‘Concurso 
Cultural’, jornal Tribuna do Norte 
celebrou seus 140 anos de vida

Em cerimônia realizada na 
noite do último sábado (11), no 
Teatro Galpão, o jornal Tribuna 
do Norte celebrou seus 140 anos 
de existência.

Todas as atividades come-
morativas contaram com a par-
ceria entre a Fundação Dr. João 
Romeiro – mantenedora do pe-
riódico –, o departamento de 
Comunicação da Prefeitura, as 
secretarias Municipais de Edu-
cação e de Cultura e Turismo; a 
Academia Pindamonhangaben-
se de Letras, além de diversos 
parceiros.  

Durante a solenidade, que 
foi embalada por apresentações 
da Corporação Musical Euter-

pe, alunos das redes Estaduais 
e Municipais de Pindamonhan-
gaba vencedores do “Concurso 
Cultural de Redação e Desenho” 
foram premiados. 

Entre as autoridades presen-
tes no evento estavam: o subpre-
feito de Moreira César Nilson 
Luis; o presidente da Câmara de 
vereadores José Carlos Gomes 
- Cal; a vereadora Regininha; a 
presidente da Academia Pinda-
monhangabense de Letras, Ana 
Maria Correa Guimarães; a se-
cretária Municipal de Educação 
Luciana Ferreira e a professora 
Tânia Bento, representando a 
Diretoria Regional de Educação, 
entre outras. 

 Premiados foram convidados pela APL para declamarem seus textos em sessão solene 
no Palacete 10 de Julho (sede da instituição) no próximo dia 24, às 19 horas
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CATEGORIA DESENHO
1º LUGAR: LUIZA MONTEIRO (3º ANO A) ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES DA SILVA - SR. JUQUINHA
2º LUGAR: THEREZA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA (3º ANO B) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO KOLENDA
3º LUGAR: ARTHUR LUIZ DE ALMEIDA SIMÕES (3º ANO B) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO KOLENDA 

CATEGORIA POEMA
1º LUGAR: RYAN LUCAS DOS SANTOS (4º ANO A) - DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MÁRIO DE ASSIS CÉSAR 
2º LUGAR: LUIZ HENRIQUE LEMES VIEIRA (5º ANO C) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CESÁRIO 
3º LUGAR: LUAN VINICIUS CORREA FERREIRA (5º ANO C) ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CESÁRIO

CATEGORIA MEMÓRIAS LITERÁRIAS
1º LUGAR: MARIANA MARIN CORREA (9º ANO A) ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ISIS DE CASTRO MELLO CÉSAR 
2º LUGAR: LUANA NUNES CHAVES (9º ANO A) ESCOLA ESTAUDAL PROFESSORA ISIS DE CASTRO MELLO CÉSAR 
3º LUGAR: RYAN PEREIRA DA SILVA (7º ANO B) ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ISIS DE CASTRO MELLO CÉSAR 

CATEGORIA DISSERTAÇÃO
1º LUGAR: SOPHIA MARIANA SILVA MOREIRA (1º ANO DO ENSINO MÉDIO) SENAC PINDA
2º LUGAR: FERNANDA DOMINGOS BARBOSA (3º ANO DO ENSINO MÉDIO) ESCOLA ESTADUAL DR. ALFREDO PUJOL 
3º LUGAR: NICOLI SUBTIL DE JESUS (3º ANO C DO ENSINO MÉDIO) ESCOLA ESTADUAL DR. ALFREDO PUJOL.

especial de aniversário

CONCURSO CULTURAL: CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DE CADA CATEGORIA

Além da Premiação e das canções apresentadas pela Euterpe, 
público pôde conferir um videodocumentário com depoimentos 
de funcionários e ex-funcionários do jornal Tribuna do Norte
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A Biblioteca Pública Munici-
pal Maria do Carmo dos Santos 
Gomes, localizada na Vila São 
Benedito, realiza no dia 27 de 
junho, às 9 horas, uma apresen-
tação de “Ballet Junino”. A apre-
sentação é fruto das oficinas 
culturais da modalidade ballet 
infantil sob monitoria da profes-
sora e bailarina Esther Follmann.

Serão três apresentações: 

Biblioteca da Vila tem 
apresentação de ‘ballet junino’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, promove o 
projeto “Valores e Atitudes” na 
Escola Municipal Ayrton Senna 
da Silva.

O Projeto possui o intuito de 

Pinda promove projeto 
“Valores e atitudes” na 

escola Ayrton Senna

Em virtude do feriado de 
Corpus Christi (16 de junho) e 
do ponto facultativo na sexta-
feira (17), os serviços adminis-
trativos da Prefeitura de Pin-
damonhangaba e suas áreas 
de atendimento funcionam 
normalmente até quarta-feira 
(15) e depois retomam na se-
gunda-feira (dia 20).

Algumas atividades conti-
nuam funcionando normal-
mente, mesmo no feriado pro-
longado e fim de semana, como 
todos os serviços essenciais e 
as áreas emergenciais e de ur-
gência, como CSI (Centro de 
Segurança Integrada), Guarda 
Civil Metropolitana, Centro de 
Acolhimento para Moradores 
de Rua, agentes de trânsito e 
Defesa Civil Pronto-Socorro, 
UPAs de Moreira César e Arare-
tama, Unidade Mista de Saúde 
Cidade Nova, SAMU, além do 
Mercado Municipal.

A coleta de lixo não funcio-
nará no dia 16 (quinta-feira).

Os serviços públicos mu-
nicipais não relacionados 
acima voltam a funcionar na 
segunda-feira (dia 20).

O município reitera que 
qualquer solicitação pode ser 
feita 24 horas por dia, os sete 
dias da semana, pela plataforma 
1DOC (https://pindamonhanga-
ba.1doc.com.br/atendimento). 
Deste modo, mesmo no fim de 
semana e feriado, o munícipe 
tem acesso direto à Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

Atenção aos horários 
diferenciados

Bosque e parques
Bosque da Princesa e Par-

que da Cidade funcionam nor-
malmente todos os dias, inclu-
sive feriado e fim de semana.

Parque do Trabiju funcio-
nará apenas no sábado, das 8 
às 13 horas.

Esporte
Centro Esportivo Zito fun-

cionará na sexta-feira, das 14 
às 18 horas; sábado, das 14 às 
18 horas; domingo das 10 às 18 
horas; e quinta-feira ficará fe-
chado para manutenção.

Centro Esportivo João do 
Pulo ficará fechado na quin-
ta-feira, sexta-feira, sábado e 
domingo.

Feriado prolongado: 
confira serviços 
públicos que abrem 
e fecham

resgatar valores e atitudes como 
respeito, bondade, solidarieda-
de, gratidão, cooperação e empa-
tia, que a Secretaria de Educação 
considera de extrema importân-
cia para o desenvolvimento da 
formação psicossocial da crian-

ça na idade pré-escolar, além de 
ser essencial a parceria entre es-
cola e família, que contribui para 
as transformações necessárias 
em toda comunidade escolar.

Uma das ações concretas do 
projeto para este primeiro semes-
tre é a arrecadação e doação de 
agasalhos à comunidade e às pes-
soas menos favorecidas. Para o se-
gundo semestre do ano, a meta do 
projeto é arrecadar alimentos não 
perecíveis para também serem 
doados às pessoas que precisam.

Segundo a secretária de Edu-
cação, Luciana Ferreira, “conte-
údos atitudinais, àqueles que se 

Turma 1 de (4 a 6 anos), Turma 
2 de (7 a 10 anos) e a coreogra-
fia final, com a participação 
de todas as alunas. O evento é 
gratuito e aberto a toda a po-
pulação. 

Oficinas - A oficina de bal-
let infantil acontece às se-
gundas e sextas-feiras. Tem 
16 alunas, de 4 a 10 anos, na 
BPM Maria do Carmo dos San-

tos Gomes. Na mesma biblioteca, 
acontecem oficinas de dança de 
ventre e desenho.

As oficinas culturais são reali-
zadas pela Secretaria de Cultura e 
Turismo em todas bibliotecas pú-
blicas municipais e em outros equi-
pamentos culturais do município. 
Os interessados podem entrar em 
contato pelo Instagram: bibliote-
cas_pinda e telefone 3645-1701.

No último sábado (11), a equipe 
do PSF Nova Esperança usufruiu 
do prêmio recebido pela campa-
nha do “Novembro Azul”, realiza-
do pela unidade em 2021. Além da 
equipe da unidade de saúde, tam-
bém participaram do roteiro tu-
rístico histórico e cultural alguns 
funcionários da pasta do Meio 
Ambiente, bem como alunos do 

curso de Guia de 
Turismo do Senac 
e professores. 

O passeio, ofe-
recido pela Pre-
feitura de Pinda-
monhangaba, por 
meio da Secreta-
ria de Cultura e 
Turismo, e guiado 
pelo diretor de Tu-
rismo, Fabio Viei-
ra, começou com 
um café da manhã 
no Hotel Fazenda 
Pé da Serra, com 
o intuito de apre-
sentar o lugar ao 
grupo, uma vez 
que é um dos pon-
tos da cidade que 
recebe vários tu-

equipe de PSF nova esperança 
participa de City Tour

relacionam com as habilidades 
necessárias ao bom convívio, 
são de grande importância, 
principalmente porque a esco-
la é um espaço de relações. O 

engajamento da família fortalece 
ainda mais o projeto, pois os valo-
res aprendidos são colocados em 
prática nos ambientes escolar, fa-
miliar e demais espaços de vida”.

ristas. Ainda no hotel, as pessoas 
puderam conhecer o Mirante do 
Cristo e o Mirante da Cruz, além 
de realizar uma trilha para a 
Cachoeira Pé da Serra, também 
conhecida como Cachoeira das 
Três Quedas.

Saindo de lá, o roteiro turísti-
co seguiu para o centro histórico 
da cidade, com o diretor levando 
muita informação de maneira 
descontraída sobre os prédios 
históricos, família real e persona-
lidades Pindamonhangabenses.

Para arrematar o papo histó-
rico, o grupo foi levado ao Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina para co-
nhecer as exposições disponíveis. 

Depois de muita aprendiza-
gem e bate-papo, o grupo des-
frutou de um almoço no Res-
taurante Colméia e seguiu para 
a Fazenda Nova Gokula, que 
reúne de 250 a 400 turistas por 
final de semana. Na fazenda, a 
equipe foi recebida pelo relações 
públicas do espaço, Vijayamar-
ga Dasa, que explicou um pouco 
sobre a chegada do movimen-
to Hare Krishna no Brasil e em 
Pindamonhangaba. Além de co-

nhecer mais sobre o movimento, 
as pessoas puderam experimentar 
a famosa coxinha de jaca, degustar 
um suco de rosas com limão e a cai-
pihare, que consiste num suco de 
limão com gengibre e açúcar. 

Segundo Vieira, o City Tour é 
um passeio com o intuito de mos-
trar à população todo o potencial 
turístico da cidade, com um ro-
teiro histórico, cultural e gastro-
nômico. “O roteiro do City Tour é 
montado de maneira cuidadosa, 
para que a população possa co-
nhecer a importância de Pinda-
monhangaba para a história do 
Brasil, conhecer os pontos turís-
ticos mais visitados, bem como 
mostrar a boa gastronomia caipi-
ra, pela qual a cidade é conhecida”. 

Para o secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, o 
City Tour é um trabalho feito para 
que os participantes levem para 
outras pessoas a importância his-
tórico-cultural de Pindamonhanga-
ba. “Nossa cidade é rica. Tem muita 
coisa aqui que as pessoas não co-
nhecem. Nosso trabalho é fazer com 
que toda a população tenha acesso 
a isso, usufruindo o que ela tem de 
melhor para oferecer”, finaliza.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022: 

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 

Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Acima, a homena-
gem da Câmara de 
Pindamonhanga-
ba ao radialista e 
jornalista Marcelo 
Santos no ‘Dia 
da Imprensa’; ao 
lado a entrega da 
Moção de Congra-
tulações à Presi-
dente da Fundação 
Dr. João Romeiro, 
jornalista Jucélia 
Batista Ferreira, 
pelos 140 anos de 
fundação do jornal 
Tribuna do Norte

A Câmara de Pindamonhan-
gaba realizou na tarde desta se-
gunda-feira, dia 13 de junho, a 
20ª Sessão Ordinária de 2022. 
Com a participação de todos os 
vereadores e presidida pelo ve-
reador José Carlos Gomes - Cal, a 
reunião plenária ocorreu no ple-
nário do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin” 
e foram aprovados todos os 4 
projetos relacionados na Ordem 
do Dia. Além dos projetos, os 
parlamentares aprovaram diver-
sos requerimentos e indicações.

Crédito Adicional
As votações da Ordem do Dia 

da sessão ordinária foi aberta 
com a apreciação do Projeto de 
Lei n° 83/2022, do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional suple-
mentar e especial”. O documento 
recebeu 10 votos favoráveis.

Com o projeto aprovado, o 
Executivo fica autorizado a abrir, 
por Decreto, nos termos do arti-
go 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional suplementar e especial 
no valor de R$ 510.316,00 (qui-
nhentos e dez mil, trezentos e 
dezesseis reais), em atendimen-
to ao inciso III do parágrafo 2° 
do artigo 136-A da Lei Orgânica 
Municipal e adequações necessá-
rias, referente às emendas impo-
sitivas.

Projeto Esportista do Ano
O segundo item da pauta do 

dia - Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 06/2022, do vereador 
Professor Felipe Guimarães (PO-
DEMOS), que “Institui o Projeto 
Esportista do Ano, no âmbito do 
Município de Pindamonhangaba” 
- foi analisado, discutido e apro-
vado pelos vereadores.

A aprovação do Projeto de De-
creto Legislativo determina que 
“fica instituído o ‘Projeto Espor-
tista do Ano’ em Pindamonhan-
gaba, cuja finalidade é premiar 
atletas destaques de cada ano, 
em todas as modalidades exis-
tentes no Município”. De acordo 
com o artigo 3°, poderão receber 
a honraria os atletas referência 
nas categorias masculino, femi-
nino, infantil, adulto, sênior e 

Com ressalvas do TCE-SP, vereadores confi rmam 
aprovação de contas da Prefeitura de 

Pindamonhangaba do exercício de 2019
Plenário também garantiu a aprovação de projetos de decretos legislativos que instituem o

“Projeto Esportista do Ano” e a Sessão Solene comemorativa ao “Dia das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba”
veteranos e as honrarias serão 
entregues pela Câmara de Pin-
damonhangaba, em forma de um 
‘Diploma de Honra ao Mérito’ de 
reconhecimento pela valorização 
e comprometimento com o es-
porte. 

O artigo 6° também esclarece 
que “a escolha dos esportistas 
será definido através de indica-
ção dos vereadores desta Casa de 
Lei, sendo que cada parlamentar 
poderá indicar 1 (um) atleta nas 
categorias masculino, feminino, 
infantil, adulto, sênior ou vetera-
no para o a recebimento da hon-
raria.

Na justificativa do vereador, “é 
preciso considerar a importância 
que o esporte tem em nossa so-
ciedade, considerando os inúme-
ros benefícios que ele nos pro-
porciona, entendo ser necessário 
homenagear através desta hon-
raria, os atletas de nosso municí-
pio, que se destacaram durante o 
ano, dentro de suas modalidades. 
Afinal, a valorização do esporte 
é fundamental, em todas as ida-
des, pois transforma as pessoas e 
constrói cidadãos melhores”.

Contas da
Prefeitura de 2019
Na sequência dos trabalhos 

legislativos da sessão, o plená-
rio deliberou aprovar - por una-
nimidade - o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 07/2022, da Co-
missão de Finanças e Orçamento, 
que “Dispõe sobre as contas da 
Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba relativas ao Exer-
cício de 2019”. O parecer com a 
aprovação das contas foi emitido 
pela Comissão de Finanças e Or-
çamento da Câmara de Pindamo-
nhangaba com as assinaturas dos 
vereadores Felipe Guimarães Sil-
va Figueiredo - Professor Felipe 
Guimarães (Presidente/PODE-
MOS) e Marco Aurélio de Souza 
Mayor - Marco Mayor (Membro/
PSDB). O vereador Herivelto dos 
Santos Moraes - Herivelto Vela 
(PT) não assinou o documento.

Com a aprovação do projeto, 
o artigo 1º do projeto diz que “ 
ficam aprovadas as contas da 
Prefeitura Municipal de Pinda-

monhangaba, relativas ao Exer-
cício de 2019, acompanhando o 
parecer favorável exarado pelo 
Tribunal de Contas de São Paulo 
— Processo TC-004978.989.19-
2, com exceção feita aos atos pen-
dentes de apreciação por aquele 
Tribunal”.

Sessão Solene
O quarto e último item da 

pauta da Ordem do Dia foi o 
Projeto de Decreto Legislativo 
n° 08/2022, do vereador Marco 
Mayor (PSDB), que “Dispõe so-
bre Sessão Solene comemorativa 
ao Dia das Assembleias de Deus 

no Município de Pindamonhan-
gaba”. A aprovação foi unânime.

O projeto de Decreto Legislati-
vo aprovado estipula que Câmara 
de  Pindamonhangaba realizará, 
anualmente, uma Sessão Solene 
comemorativa ao Dia das Assem-
bleias de Deus a ser promovida 
no dia 18 de junho. O projeto 
determina que na oportunidade, 
o requerente indicará 12 (doze) 
membros líderes que se destaca-
ram no exercício de suas ativida-
des de liderança e participação 
relevante à igreja e sociedade, 
sendo que os homenageados re-

ceberão um ‘Diploma de Honra 
ao Mérito’.

Homenagens
Durante o expediente da ses-

são ordinária, a Câmara de Pin-
damonhangaba prestou duas 
homenagens. A primeira foi a 
entrega do Diploma de “Honra 
ao Mérito” alusivo ao Dia da Im-
prensa ao jornalista e radialista 
João Marcelo Ferreira dos San-
tos. A honraria foi concedida por 
meio do Decreto Legislativo nº 
02/2008 e do requerimento nº 
1.607/2022, do vereador Fran-
cisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes - Norbertinho.

Na sequência dos trabalhos, a 
Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba concedeu a Moção 
nº 90/2022, de autoria da verea-
dora Regina Célia Daniel Santos - 
Regininha, com os cumprimentos 
e congratulações com a Presiden-
te da Fundação Dr. João Romeiro, 
jornalista Jucélia Batista Ferrei-
ra, por seu profissionalismo e se-
riedade e pela comemoração dos 
140 anos do Jornal TRIBUNA DO 
NORTE de Pindamonhangaba. 

21ª Sessão
Ordinária 
Na próxima segunda-feira, 

dia 20 de junho, a partir das 14 
horas, os vereadores de Pinda-
monhangaba retomam os traba-
lhos legislativos no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oliveira” 
do Palácio Legislativo “Dr. Ge-
raldo José Rodrigues Alckmin” e 
realizam a 21ª sessão ordinária. 
A participação da comunidade é 
permitida respeitando os proto-
colos sanitários vigentes e o ob-
jetivo é dar maior transparência 
dos atos legislativos. A sessão 
ordinária - que é pública e aber-
ta - tem transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Operadora CLA-
RO e, também, pela internet no 
portal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br, inclusive com o serviço 
de tradução e interpretação em 
LIBRAS (Língua Brasileira de Si-
nais).

Retificação de Extrato de Publicação

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba, 
CNPJ nº 53.327.359/0001-34, torna pública 
a RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO do dia 
14 de junho de 2022, página 06, Extrato – 
Pregão Presencial nº03/2022, onde lê-se: 
“03/2022”, leia-se “04/2022”.

ORDEM DO DIA

21ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a 
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 20 de 

junho de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 16/2022, do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato 
Cebola, que “Dispõe sobre isenção de taxas e 
emolumentos às organizações da sociedade 
civil executoras das políticas de assistência 
social, saúde, educação e cultura no município 
de Pindamonhangaba na forma que especifica”.

II. Projeto de Lei n° 45/2022, do Vereador José 
Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a quadra 
poliesportiva, na Av. dos Cedros, do Bairro 
Goiabal, de JOSÉ LUIZ SANTOS”.

III. Projeto de Lei n° 90/2022, do Poder 
Executivo, que “Autoriza o Município de 
Pindamonhangaba a contratar com a 
DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo, Operações de Crédito com 
Outorga de Garantia e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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



REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº 13/2022

OBJETO: Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que 
atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise 
e julgamento das propostas técnicas apresentadas em licitação na modalidade Concorrência, ins-
taurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, objetivando a contratação de 
Agência para a prestação de serviços de publicidade. Os interessados deverão comparecer até as 
17 horas, do dia 24 de junho de 2022, na sede desta Prefeitura localizada na Avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, São Paulo, CEP 12.420-010, 
munidos de Cédula de identidade ou documento com foto, comprovante de inscrição no cadastro de 
pessoa física-CPF, Curriculum Vitae e/ou documentos que comprovem que são formados em comu-
nicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, e que atendam aos requi-
sitos da legislação específica e ao Edital de chamamento público disposto no site desta prefeitura.
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EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL 
DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

COMPOSIÇÃO DO CONDEMA PINDAMONHANGABA 
GESTÃO 2022/2024 

 
I. A Secretaria de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, através do 
Departamento do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, em atendimento 
aos incisos II e V do artigo 5° da Lei Municipal n. 4955 de 1º de setembro de 
2009, alterada pela lei 6.316, de 4 de março de 2020, com suporte da 
Comissão de Eleição CONDEMA Pindamonhangaba, convoca a Sociedade Civil 
Organizada para a Assembleia de Eleição dos novos membros representantes 
no CONDEMA para a Gestão 2022/2024. 
 
II. Os representantes da Sociedade Civil Organizada deverão obedecer à 
seguinte composição:  
a) 01 (um) representante das instituições da sociedade civil atuante e com 
expressa menção em seus atos constitutivos referentes à área do Meio 
Ambiente, que tenha trabalho comprovado no Município e representante 
domiciliado no Município, e que esteja legalmente constituída há no mínimo 01 
(um) ano;  
b) 01 (um) representante das entidades técnicas das áreas de engenharia, 
arquitetura, meio ambiente e congênere;  
c) 01 (um) representante dos movimentos comunitários, obrigatoriamente 
sediados no Município, legalmente constituídos com no mínimo 01 (um) ano de 
existência e cadastrados na Prefeitura;  
d) 01 (um) representante das empresas reconhecida de Meio Ambiente e 
Saneamento Ambiental do Município de Pindamonhangaba;  
e) 01 (um) representante das instituições acadêmica ou pesquisa de nível 
superior do Município. 
 

DA ASSEMBLEIA 
 
III. A Assembleia de eleição ocorrerá às 18 horas, do dia 14 de julho de 
2022, no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
localizado a Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba, SP. 
 
IV. Na Assembleia, as Instituições / Representantes inscritos e habilitados 
passarão por um processo de eleição entre seus pares e definirão, por 
segmento, seus titulares e suplentes. 
 
V. Após trinta minutos da eleição dos representantes da Sociedade Civil 
Organizada, iniciar-se-á em ato continuo a Assembleia para a posse dos novos 
Conselheiros, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada, 
a eleição para o Presidente e para a Diretoria Executiva, sendo Vice-Presidente, 
Primeiro Secretário e Segundo Secretário, com funções e atribuições definidas 
pelo Regimento Interno – Revisão 02/2021 do CONDEMA. 
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Observação: no mesmo ato, constará ainda: (1) eleição da Diretoria Executiva 
para a Gestão 2022/2024; (2) calendário das reuniões 2022; (3) definição dos 
Membros da CT-EA e CT-ALA; (4) entrega da documentação CONDEMA Gestão 
2022/2024 (arquivos físicos / eletrônicos e acesso / senhas do email e Sistema 
1 doc) a Gestão 2022/2024 do CONDEMA. 
 

DA INSCRIÇÃO 
 

VII. A inscrição e habilitação a Instituição / Indicado (candidato a Conselheiro) 
deverá apresentar os seguintes documentos:  
a) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente assinada pelo representante legal 
da instituição;  
b) Cópias do CPF e RG dos candidatos. 
 
Observação: para as novas Instituições que desejarem compor o CONDEMA 
Pindamonhangaba, será necessário a apresentação de comprovante de 
fundação com a identificação do Responsável Legal pela Instituição. 
  
VIII. O prazo regulamentar para a aceitação da inscrição, será das 00:00h do 
dia 13 de junho de 2022 até as 23:59h do dia 01 de julho de 2022, no 
endereço eletrônico condema@pindamonhangaba.sp.gov.br ou 
presencialmente na mesma data, mas no horário das 8:00h às 11:00h e das 
14:00h às 17:00h, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente Avenida José 
Geraldo Rodrigues Alckmin, 480, Parque da Cidade, CEP: 12.411-015. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

IX. As Instituições inscritas e habilitadas, por segmento representativo, ao 
tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito 
no mesmo.  
 
X. O mandato de Conselheiro do CONDEMA não será remunerado, sendo 
considerado serviço relevante para o Município, conforme Item IV, do Art. 5º, 
da Lei Municipal nº 4.955/2009. 
 
XI. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral responsável por 
este edital, a saber: Maria José Mendes, Frederico Lúcio de Almeida Gama e 
Alexsander Rosa Carvalho.  
 
 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2022.  
 
 

Comissão Eleitoral – CONDEMA Pindamonhangaba/SP 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pindamonhangaba/SP 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

Razão Social:  ________________________________________________________________________  

Endereço Completo: ___________________________________________________________________ 

Telefone de contato: ___________________________________________________________________ 

Data de Fundação ou Início das Atividades: _________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

RG: ____________________________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________ Email:_______________________________________ 

INDICADOS PARA O PROCESSO ELEITORAL  

Nome: ________________________________________________________________________________ 

RG: ____________________________________CPF: __________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________email: _______________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

RG: ____________________________________CPF: __________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________email: _______________________________________ 

 

Pindamonhangaba, ____ de ______________  de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal pela Instituição 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE VALOR E VIGÊNCIA DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 27/2019, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

01 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2019 ADIT. 01/2022 
(MUNICIPAL) 

 Processo Administrativo: Nº 23.723/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
 Objeto: A OSC prestará de Serviço de Proteção Especial de Média 

Complexidade, classificado como Serviço de Proteção 
Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias, na modalidade Centro Dia do Idoso, para até 20 
vagas. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor Aditado: R$ 650.000,00 
 Data da assinatura: 10/06/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO 110/2022 (PMP 5901/2022) 
Para “aquisição de trator cortador de gramas para manutenção geral da Semelp”, com recebimento 
das propostas até dia 01/07/2022, às 14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO PRESENCIAL 124/2022 (PMP 7292/2022) 
Para “contratação de serviço de fornecimento e transporte de refeições e lances para atletas, diri-
gentes e apoio nos Jogos da Melhor Idade - JOMI, do Estado de São Paulo”, com recebimento dos 
envelopes até dia 29/06/2022, às 08h e início da sessão às 08h30. 

CHAMAMENTO PÚBLICO 011/2022 (PMP 6151/2022) 
Para “credenciamento de empresas do segmento financeiro, especializadas na conciliação de ar-
recadações das receitas municipais, multas, taxas e outros tributos, com capacidade técnica e 
financeira para implantar tecnologias que integre com os sistemas de recebimentos de receitas do 
Município de Pindamonhangaba, inclusive da administração indireta, e permita a maximização da 
rede arrecadadora de receitas e a ampliação da sua base territorial de arrecadação, como forma 
de atender satisfatoriamente os munícipes situados em toda a extensão do território municipal, 
baseado na legislação em vigor e no processo de modernização dos meios de pagamentos dis-
ponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB e Circular N.º 3.815/2016, instituído e 
fiscalizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN”, com recebimento dos envelopes de 20/06/2022 
até 30/12/2022. 

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.  

*** JULGAMENTO DE RECURSOS ***
PREGÃO ELETRÔNICO 086/2022 (PMP 3028/2022) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deu 
provimento ao recurso interposto pela empresa Elias Daniel da Silva Zeladoria (prot 30820/22), sen-
do assim, desclassificou a empresa Methodos Zeladoria Patrimonial; determinou o prosseguimento 
do certame, que cuida de “contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de 
primeiro atendimento ao munícipe, no âmbito dos Centros Esportivos da Semelp de Pindamonhan-
gaba”, para abertura da documentação da empresa classificada em sequência. Fica marcada a 
continuidade da sessão para o dia 24/06/2022, às 14h. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 (PMP 1777/2022) 
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos pela Secretaria de Saúde, 
homologou, em 10/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de 
enfermagem para suprir demanda das Unidades de Saúde do Município por 12 meses”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Arena Suprimentos Médicos Comercial Importado-
ra e Exportadora: 68-9,50; 69-7,98; Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda: 
06-0,56; 07-0,59; 15-7,77; 16-7,77; 20-1,63; 21-1,63; 22-1,63; 47-5,39; 48-5,39; 51-5,39; 87-6,45; 
Cirúrgica São José: 05-0,55; 11-5,59; DBC Distribuidora Cirúrgica Brasileira: 86-0,14; Curamed 
Produtos Hospitalares Ltda EPP: 12-4,36; 13-4,36; 14-4,07; 27-0,28; 28-0,30; 29-0,30; 30-0,28; 
31-0,30; 32-0,29; 33-0,29; 34-0,29; 42-0,42; 43-0,41; 44-0,41; 46-0,50; 50-4,65; 52-4,90; 53-4,64; 
54-4,91; 55-4,90; 56-5,10; 57-4,89; 59-5,18; José Nergino Sobreira: 17-92,06; 18-1,70; 19-1,70; 
24-143,50; 25-152,48; 81-27,19; Medi House Ind Com Prod Cir Hosp Eireli: 01-5,60; 02-8,00; 03-
11,20; Hoffmann & Gomes Ltda: 26-0,66; 49-4,65; 58-5,00; 60-32,50; 62-54,00; 63-46,78; 64-26,00; 
65-100,00; 66-76,00; 67-76,00; 72-0,99; 73-1,08; 74-1,22; 75-1,22; 76-1,44; 77-1,55; 78-57,80; 82-
7,80; 83-7,60; Pontual Comercial Eireli: 08-48,23; 09-4,38; 10-4,38; 45-0,45; 61-82,44; 70-0,86; 
71-0,93; Snop Indústria e Comércio de Papel Ltda: 41-6,40; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 
7,80; Up Dent Importação e Exportação Comercial Ltda: 85-2,70; Volpi Distribuidora de Drogas 
Ltda: 35-0,95; 36-0,95; 37-0,95; 38-0,95; 39-0,86. Itens fracassados: 04, 23, 79, 80, 88. 

PREGÃO ELETRÔNICO 058/2022 (PMP 1136/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria de Governo e Serviços Públicos, 
homologou, em 13/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de caminhão 
com guindaste”, em favor da empresa Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços Ltda, o item 01, 
no valor total de R$ 711.200,00. 

 
 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 
 

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 

do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e 

entidades, trabalhadores, usuários e demais representantes da sociedade civil 

convidados a participarem, na data abaixo, da “8ª Reunião Extraordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta 
 
- Repasse de Recurso Estadual - R$ 76.053,87 – Fortalecimento do Cadastro 
Único e R$ 65.664,44 – Benefícios Eventuais; 

Dia:   15/06/2022 (quarta-feira) 
Horário:  8h00 (oito horas)  
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/axp-iarh-bpf 
 

André Luís da Silva Souza 
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022 

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

comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

geral
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FAZ SABER a(o) SANDRA SANTOS MATUCHELE - ME, CNPJ 23.848.961/0001-56, com endere-
ço na Rua Itapagipe, nº 681, Parque Senhor Do Bonfim, Taubaté/SP, CEP: 12.040-570, que lhe foi 
proposta uma Ação Regressiva de Cobrança por parte de MRV Engenharia e Participações S/A, 
alegando em síntese: As partes celebraram contratos de Prestação de Serviço, por meio dos quais 
a empresa ré se obrigou, mediante o recebimento do preço e com quadro próprio de empregados, 
a executar serviços em empreendimentos imobiliários da autora. Entretanto, em que pese o início 
da execução dos serviços, a ré inadvertidamente interrompeu as atividades do local, abandonando 
seus próprios funcionários no canteiro de obras sem lhes pagar a devida remuneração. Ante o 
exposto, a autora vem perante este juízo requerer a procedência do pedido de restituição à título 
de regresso dos valores desembolsados aos funcionários da ré totalizando R$ 113.667,35. Encon-
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS

A Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba reto-
mou a vacinação de 5ª dose 
contra a Covid-19 para pes-
soas com 50 anos ou mais 
com alto grau de imunos-
supressão; demais públicos 
seguem normalmente nes-
sa quarta-feira (15). Confira 
locais e horários.
1ª dose: Crianças de 5 anos 

(população geral)
Das 8 às 11 horas: Estacio-

namento Shibata Centro.
1ª 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 Estacio-
namento 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 Estacio-
namento Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas 
(Moreira César).
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 8 às 11 horas: USF 

Covid-19: Confira públicos e horários de quarta-feira (15)
Nova Esperança, USF Ci-
dade Nova, Cisas (Moreira 
César) e Estacionamento 
Shibata Centro.
2ª dose: PFiZeR Pediátrica

Crianças de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 
carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Esta-
cionamento Shibata Cen-
tro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou es-

quema vacinal completo há 
4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas:  USF Nova Espe-
rança, USF Cidade Nova e 
Estacionamento Shibata 
Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas 
(Moreira César).

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 17 

anos com alto grau de Imu-
nossupressão e esquema 
vacinal completo há 8 se-
manas

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

4º Dose / Segunda dose 
Adicional/

(População de 18 a 49 
anos, com alto grau de 
Imunossupressão e que te-
nham tomado a 3º dose há 
4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: USF Nova Esperança, 
USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas 

(Moreira César).
Trabalhadores da saúde 

(que tenham tomado a 3ª 
dose/dose adicional há 4 
meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas: USF Cidade Nova 
e Estacionamento Shibata 
Centro e USF Nova Espe-
rança.

Das 8 às 11 horas: Cisas 
(Moreira César).

50 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 Estacio-
namento Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas 
(Moreira César).

5ª dose/ terceira dose 
adicional

Pessoas acima de 50 
anos, com alto grau de imu-
nossupressão (que tenham 
tomado a 4ª dose há 4 me-
ses)

Das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas: USF Cidade Nova 
e Estacionamento Shibata 
Centro e USF Nova Espe-
rança.

Das 8 às 11 horas: Cisas 
(Moreira César).

Atenção
- A Secretaria de Saú-

de informa que os frascos 
de vacina são multidoses e 
possuem validade de 6 até 8 
horas após abertos. Assim, 
para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles 
que chegarem próximo ao 

horário de encerramento 
que retornem outro dia. Pe-
dimos a compreensão.

- Todos precisam levar 
um documento de 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 car-
teirinha de vacinação da 
Covid-19, favor procurar o 
posto que irá tomar a próxi-
ma dose e pedir a segunda 
via. É necessário levar um 
documento com foto e pre-
ferencialmente informar o 
dia que tomou a primeira 
dose.

Comorbidades e 
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 (incluindo 

pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesi-
dade mórbida, cirrose he-
pática e HIV.  
grau de imunossupressão 

de adultos
Indivíduos que possu-

am: I - Imunodeficiência 
primária grave; II - Qui-
mioterapia para câncer; III 
- Transplantados de órgão 
sólido ou de células tron-
co 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 
doses ≥20 mg/dia de pred-
nisona, 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 consi-
deradas para fim de elegi-
bilidade 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.
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Fotos: Arquivo pessoal

Em dose dupla

Mais uma ‘dobradinha bonottense’ 
no 4º ano B, da Escola Municipal 

Padre Mário Antônio Bonotti – Reden-
torista: a Maria Eduarda (à direita) 
comemorou seu aniversário no dia 8 
de junho e a Nayara, no dia 9 de junho. ‘Meninas, é um privilégio poder estar 
com vocês, nesses dias de alegria e comemoração! Parabéns e felicidades mil!’ 
É o desejo da professora Catarina e dos amigos do 4º ano B.

Bodas de Prata Dourada
Equilíbrio! Assim é a simbologia da prata dourada – ‘nem tão 

amarela como o ouro e nem tão cinzenta como a prata’. Nessa sinto-
nia, o casal Maria José Felipe e Paulo Flauzino celebrou, nesse dia 14 de 
junho, 42 anos de casamento.  Eles recebem os parabéns e o desejo de 
muita luz, alegria e amor das filhas, dos netos e de todos familiares e 
amigos. Felicidade, casal!

Tudo de bom
Para Raul C. Júnior que ini-

cia um novo ciclo de vida nessa 
quinta-feira (16). Ele recebe os 
parabéns e o desejo de muita luz 
e saúde da esposa Mariana e de 
todos os amigos e os familiares. 
Felicidades Raul! 

Muita luz
Na vida da Ivete Ultramari, que comemora mais um ano de vida nessa 

quinta-feira (16). Os amigos da Prefeitura, seu namorado e toda a sua 
família desejam muita luz.

Sabedoria e paz
É o que desejamos ao subprefeito Nilson Luis. 

Ele celebra mais um ano de vida na próxima segun-
da-feira, dia 20 de junho. Sua esposa Letícia, seus 
filhos, familiares e amigos, em especial a equipe da 
subprefeitura, reforçam as felicitações, desejando, 
saúde, sabedoria e muita luz.

Saúde, sucesso 
E sabedoria é o que os familiares, ami-

gos e clientes do empresário Celso Júnior 
desejam para ele, que comemora mais um 
ano de vida nessa quarta-feira (15). 

Supervovó
Muita luz na vida da avó da 

Lelê, do Caio e da Laura – Nei-
de Durand – que celebra mais 
uma primavera nessa quinta-
feira (16).  Toda a sua família e 
seus amigos a parabenizam, 
desejando muita saúde, alegria, 
sabedoria e paz.
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