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Nova Esperança receberá praça de lazer 
com mais de 4 mil metros quadrados

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou, no dia 24 de junho, 
o lançamento de uma importante 
obra para a região do Araretama: 
a construção de uma nova praça 
de lazer próximo à área da antiga 
CIRB no Loteamento Nova Espe-
rança. O novo espaço de entrete-
nimento terá 4.476m2 e contará 
com área totalmente pavimen-
tada, pista de caminhada, banco, 
lixeiras, iluminação, playground 
incluindo brinquedos para pes-
saos com deficiência, áreas de 
práticas esportivas e completo 
paisagismo. 

PÁG. 3

Participaram do lançamento da praça de lazer a ser construída no Araretama, diversos moradores e lideranças do bairro

Emoção marca lançamento de obras de 
construção de Ginásio Esportivo no Maricá

O lançamento das obras de construção do novo Centro de Treinamento Esportivo no bairro do 
Maricá aconteceu na sexta-feira (24) e foi tomado por muita emoção com a presença dos integran-
tes do Projeto Social de Jiu Jitsu Rayane. O prefeito Isael Domingues e o vice-prefeito Ricardo Piorino 
receberam o coordenador do projeto Geison Andrade de Oliveira e diversos atletas e diretores do proje-
to, que realiza um intenso trabalho social em diversos polos da cidade.

PÁG. 5

Cidade lança projeto 
‘Esporte e Saúde’, que 
beneficiará 260 atletas

PÁG. 5

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou, no dia 24 de 
junho, o projeto ‘Esporte e Saú-
de’, no auditório municipal.

A iniciativa beneficiará 260 
alunos, sendo 100 para fute-
bol, 80 para basquete e 80 para 
judô.

De acordo com o gestor do 
Projeto Esporte e Saúde, Mar-

cos Felício, até o momento, 
cerca de 70% das vagas já estão 
preenchidas. Os interessados 
devem fazer inscrições nos lo-
cais das aulas.

O prefeito Isael destacou 
investimentos esportivos no 
município e fez projeções para 
o futuro do esporte

Pinda faz orientação sobre 
riscos de álcool e drogas

Pindamonhangaba promoveu 
a “XI Mobilização sobre Prevenção 
e Combate as drogas” em Pinda, 
no sábado (25), na praça Monse-
nhor Marcondes, das 9 às 12 horas.

O objetivo da ação foi cons-
cientizar as pessoas sobre os 
riscos do álcool das drogas e 
oferecer meios para tratamento.

PÁG. 7

Houve aferição de pressão arterial em parceria com o Senac

Cidade Jardim, 
Bela Vista e Santa 
Cruz recebem 
recomposição do 
pavimento asfáltico

Médicos da atenção 
básica recebem 
capacitação 
sobre síndromes 
respiratórias
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Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

juraci de faria 
Condé é escritora, 

poetisa e membro da 
APL - Academia Pin-

damonhangabense 
de Letras

A segunda dos sete filhos de 
Aurelina e Elias – Jucélia Batista 
Ferreira –, nascida no povoado 
de Cocão, em Wenceslau Gui-
marães, no sul da Bahia, não po-
deria imaginar que sua paixão 
pelos estudos a levaria a uma 
longa jornada ao norte do Bra-
sil (Cacoal, Rondônia) e a alguns 
municípios do sudeste (Ilhabela, 
Caraguatatuba e Taubaté), até 
aportar em Pindamonhangaba 
como estagiária do curso de Jor-
nalismo da Unitau – Universida-
de de Taubaté –, na Tribuna do 
Norte. 

O ano? 2008! Na “Tribuna”, 
Jucélia encontrou sua segunda 
família, formada por jornalistas 
e por funcionários da Fundação 
Dr. João Romeiro – mantenedora 
do centenário jornal pindamo-
nhangabense –, aprendeu o dia 
a dia do jornalismo de impren-

sa e, sobretudo, firmou laços de 
amizade que o tempo nem sua 
futura trajetória profissional em 
sites de notícias e agências de 
comunicação foram capazes de 
desfazer.

A jovem leitora dos livros da 
“Série Vaga-lume” e de Machado 
de Assis, Ariano Suassuna, Jorge 
Amado, entre outros –, em 2012, 
especializou-se em Jornalis-
mo Literário. Seu encantamen-
to pela literatura tomou corpo 
quando sua filha nasceu! De sua 
vivência na licença maternidade 
e no primeiro ano de vida de Ce-
cília, escreveu seu primeiro livro: 
“Dias curtos, noites longas: de-
safios da maternidade” (2015), e, 
dos dias de isolamento social da 
pandemia, as “reinações de Ceci” 
em casa a inspiraram a escrever 
“A colher dourada”, sua primeira 
história infantil, atualmente, em 

fase de edição e com lançamento 
previsto para breve.

Em 2016, foi surpreendida 
pelo convite do prefeito eleito, 
Isael Domingues, para presidir a 
Fundação Dr. João Romeiro e as-
sumir o cargo de Jornalista Res-
ponsável pela Tribuna do Nor-
te – a quem ela estima imensa 
gratidão. A experiente jornalista, 
que sempre pagou com o suor do 
seu rosto estudo-moradia-ali-
mentação, prontamente aceitou 
o desafio de ser a primeira mu-
lher a ocupar tão honrosos car-
gos, unificados numa única “ba-
tuta” e, para timbrar a história do 
centenário jornal, uma “batuta 
feminina”.

Em seu currículo pregresso, 
para custear os estudos, Jucélia 
foi babá, empregada doméstica, 
catadora de latinhas, garçone-
te de quiosques e restaurantes, 

NA TRIBUNA, JUCÉLIA BATISTA FERREIRA!

Agente Comunitária 
de Saúde e, em cada 
ocupação profissio-
nal, estava na tribu-
na, a mulher guer-
reira, dotada de uma 
coragem extraordi-
nária para vencer 
os desafios da vida e 
conquistar seus so-
nhos!

Desde que assu-
miu a Presidência 
da Fundação Dr. João 
Romeiro, além das 

diversas ações administrati-
vas, Jucélia cuidou de: manter 
sua equipe de trabalho ainda 
mais unida, publicar histórias 
inspiradoras de mulheres nas 
edições de março do jornal, es-
treitar parcerias com universi-
dades para textos colaborativos 
de autoria dos alunos de Jorna-
lismo, dentre outras práticas 
inovadoras. 

No aniversário de 140 Anos 
da Tribuna do Norte, com a co-
participação dos funcionários 
e colaboradores, o apoio do De-
partamento de Comunicação 
e das Secretarias de Educação; 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba, Jucélia organizou ati-
vidades culturais que marcaram 
a história do jornal: Exposição 
“Caminhada Secular” no saguão 
da Prefeitura; Concurso Cultural 

de Desenho e Redação, destina-
do aos alunos de Ensino Funda-
mental, Médio e EJA; a 1ª edição 
da Tribuninha, veículo mensal 
destinado aos leitores mirins; o 
documentário “Tribuna do Nor-
te – 140 anos” e a noite festiva do 
dia 11 de junho de 2022 no Teatro 
Galpão!

A menina baiana que um dia 
aportou em nossa terra, cer-
tamente, terá muitas outras 
histórias para escrever e con-
tar para nossa gente... Já dizia 
o sábio Gilberto Gil que “toda 
menina baiana tem encantos 
que Deus dá”. E, entre os en-
cantos da jornalista e escri-
tora Jucélia Batista Ferreira, 
estão a sua escrita poderosa, 
a sua história de vida e os seus 
sonhos tecidos de esperança, co-
ragem e fé!

Patrícia Morais

Pinda participa de ‘fórum sobre 
eficiência’ dos serviços públicos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba participou do “Fórum 
de Cidades Digitais e Inteligen-
tes do Vale do Paraíba e Litoral 
Paulista”, em Caraguatatuba, dia 
23 de junho.

O evento debateu soluções 
para melhorar a eficiência dos 
serviços públicos no Vale do Pa-
raíba e Litoral Paulista e foi orga-
nizado pela Rede Cidade Digital 
(RCD) em parceria com a Prefei-
tura de Caraguatatuba.

A iniciativa, que contou com 
representantes de mais de 20 
municípios, teve o objetivo de 
promover a troca de experiên-
cia entre os gestores e facilitar 
o acesso das prefeituras às so-
luções inovadoras que possam 
contribuir com o processo de 
transformação digital da máqui-
na pública.

Representando Pindamo-
nhangaba, participaram do fó-
rum o secretário Adjunto de Fi-
nanças, Casé Ribeiro, e o diretor 
de Receitas e Fiscalização fazen-
dária, Vicente Corrêa da Silva.

De acordo com Casé Ribeiro, o 

fórum é um “importante encon-
tro com a presença de represen-
tantes de empresas e prefeituras 
para buscar solução de proble-
mas e melhorias no atendimen-
to à população, ofertando uma 
gama de possibilidades para 
tornar mais eficiente a gestão 
pública em todos os processos 
administrativos e resolução de 
questões ligadas ao cidadão”.

Casé explicou que “Pindamo-
nhangaba conta com grandes 
ações da gestão do prefeito  Isael 
Domingues para fomentar cada 
vez mais o desenvolvimento da 
cidade por meio da utilização da 
tecnologia e da inovação. E a par-
ticipação no fórum ajuda a bali-
zar as ações de Pindamonhan-
gaba, além de observar outros 
exemplos de sucesso”, finalizou.

médicos da atenção básica recebem 
capacitação sobre síndromes respiratórias

Grande parte dos médicos da 
atenção básica da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Pinda-
monhangaba participou de uma 
atualização sobre síndromes 
respiratórias dia 24 de junho, no 
auditório da Santa Casa.

A iniciativa promovida pela 
Secretaria de Saúde visa atuali-
zação sobre procedimentos em 
relação a quadros clínicos respi-
ratórios, especialmente no perí-
odo de inverno, com baixas tem-
peraturas e baixa umidade do ar.

A capacitação com foco em 
ações de combate e tratamento 
às doenças respiratórias crô-
nicas ligada ao atendimento da 
atenção primária e foi ministra-
da pela pneumologista Mariah 
Prata.

Pinda lança ‘Esporte e Saúde’ 
Sabemos que a relação entre a prática de ati-

vidades físicas e a melhora da saúde tanto física 
quanto mental é consenso entre os profissionais 
da área. 

Isso porque muitas pesquisas mostram que a 
prática regular de exercício físico pode ajudar a 
reduzir diversas doenças, entre elas, a depressão, 
além de reduzir, de forma significativa, a perda 
cognitiva em pacientes com Alzheimer, por exem-
plo. 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) en-
tende que baixar o nível de atividade física tor-
na-se, sobretudo, um grave problema de saúde 
pública – e não apenas estético – e, portanto, 
estimula essa prática constante. 

A prática de atividade física regularmente 
ajuda a melhorar a aptidão física; a autoestima; 
a imagem corporal; a sociabilização; reduz níveis 
de ansiedade e de estresse em geral, entre outros 
benefícios.  

Ciente do papel transformador que a prática 
esportiva tem, a secretaria Municipal de Esportes 
de Pindamonhangaba lançou, recentemente, o 
projeto “Esporte e Saúde”.  

A iniciativa deve beneficiar 260 alunos: sendo 
100 para futebol, 80 para basquete e 80 para 
judô.

Além da parte esportiva, o projeto ainda conta 
com atendimento psicológico para os alunos.

Seguimos por aqui desejando que estas e 
outras iniciativas de responsabilidade educati-
va, esportiva e social prosperem mais e mais em 
nosso município e em nossa região! 
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou nesta manhã 
o lançamento de uma importan-
te obra para a região do Arareta-
ma: a construção de uma nova 
praça de lazer próximo à área da 
antiga Cirb no Loteamento Nova 
Esperança.

O novo espaço de entreteni-
mento terá 4.476m2 e contará 
com área totalmente pavimen-
tada, pista de caminhada, banco, 
lixeiras, iluminação, playground 
incluindo brinquedos para pes-
saos com deficiência, áreas de 
práticas esportivas e completo 
paisagismo. 

O novo espaço será construí-
do na Av. Mirabeau Antônio Pini, 
no Loteamento Nova Esperança 
(Araretama), está estimada em 
R$ 1,1 milhão e será executada 
pela empresa Multivale Constru-
tora, num espaço ao ar livre que 
irá valorizar todo o bairro.

Participaram do lançamento, 
diversos moradores e lideranças 
do bairro, vereador Felipe Gui-
marães, que há muitos anos vem 
lutando por essa melhoria, vere-
adores Cal e Julinho Car, secre-
tário de Administração Marcelo 
Martuscelli, secretário de Espor-
tes Everton Chinaqui e secretária 
de Planejamento Marcela Fran-
co, que realizou a apresentação 
da obra, que tem início previsto 
para o próximo mês de julho.

“Essa praça é mais uma ação 
da gestão Isael que visa qualifi-
car os espaços públicos urbanos 
com atrativos para uso da nossa 
população. Um espaço que hoje 
abriga um gramado e uma qua-
dra de areia e que agora será to-
talmente revitalizada, valorizan-
do o bairro que terá um espaço 
útil para o lazer e prática esporti-
va”, afirmou a secretária Marcela 
Franco.

Ricardo Piorino testemunhou 

nova esperança receberá praça de lazer 
com mais de 4 mil metros quadrados

os avanços que a região do Ara-
retama recebeu nos últimos 
anos com a realização de diver-
sas melhorias e parabenizou o 
vereador Felipe Guimarães pelo 
empenho e parceria.

agradecimento especial
Para o prefeito Isael, os in-

vestimentos demonstram que 
a atual gestão vem cumprindo 
com plano de governo firmado 
com a população. “São obras im-
portantes para o lazer da comu-
nidade e quero agradecer ao De-
putado Márcio da Farmácia, que 
muito tem trabalhado por nossa 
cidade. Foram R$ 2 milhões in-
jetados recentemente com suas 
emendas. Quero também agra-
decer ao vereador Felipe Guima-
rães, que foi fundamental para 
que essa melhoria fosse realiza-
da”, afirmou Isael.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está intensificando 
as ações de zeladoria na entrada 
principal da cidade pela Via Du-
tra, na Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, próximo ao novo 
portal recentemente instalado.

O trabalho realizado consiste 
na limpeza geral do espaço, pin-
tura de guias, recomposição do 
pavimento asfáltico e pintura de 
sinalização de trânsito. Os servi-
dores da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos e do Departa-
mento de Trânsito estão envolvi-
dos nesta ação.

“Recebemos essa missão do  
Isael, visando deixar ainda mais 

Zeladoria: Prefeitura realiza ação na 
entrada da cidade

acolhedora e agradável a entrada 
da nossa cidade que é um verda-
deiro cartão postal, bem ilumi-
nada e com câmeras de monito-
ramento. O piso asfáltico estava 
bastante danificado e realizamos 
a sua recuperação para bem re-
ceber nossos munícipes e visitan-
tes”, afirmou o secretário da pasta, 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Segundo ele, o município via-
bilizou junto ao Governo do Es-
tado recursos para realizar o re-
capeamento asfáltico total desta 
avenida principal, que deverá 
ser realizado ainda no segundo 
semestre. Outra melhoria que 
a Prefeitura já está trabalhan-

do junto ao DER e que deverá 
ser anunciada em breve será 
a construção de uma ciclovia 

para melhor proteger os ciclistas 
e que não foi realizada quando a 
mesma foi duplicada.

Os bairros Cidade Jardim, 
Bela Vista e Santa Cruz rece-
beram na última semana os 
serviços de recomposição do 
piso asfáltico executado pelos 
servidores da Usina de Asfal-
to da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O trabalho aconteceu no 
trecho inicial da Estrada Mu-

nicipal Santa Cruz, que apre-
sentava um pavimento muito 
danificado. No bairro Bela Vis-
ta, o serviço foi realizado na 
rua José Gambini de Souza e 
no bairro Cidade Jardim na rua 
Anacleto Rosas Júnior, onde 
aconteceram recentemente 
obras em galerias de águas 
pluviais.

Cidade jardim, 
bela Vista e Santa 
Cruz recebem 
recomposição do 
pavimento asfáltico

A Secretaria de Segurança Pú-
blica do Governo do Estado de São 
Paulo apresentou na última sema-
na os indicadores de criminalidade 
do último mês de maio e Pindamo-
nhangaba fechou com forte redu-
ção no número de furto e roubos.

No comparativo janeiro a 
maio deste ano em relação ao do 
ano passado o número de roubo 
caiu de 167 para 98, registrando 
uma queda de 42%. Em relação 
ao número de furtos a queda foi 
de 33%, com 560 furtos realiza-
dos nos cincos primeiros meses 
em 2021 e 375 de janeiro a maio 
deste ano. Especificamente so-
bre furto de veículos, a queda foi 
de 18%, caindo de 54 para 44 re-
gistros no mesmo período.

Segurança: Pinda apresenta queda 
em ocorrências de furtos e roubos

Para a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública os dados 
refletem o bom entrosamento 
e a união das forças públicas 
de segurança. “Estamos tra-
balhando de forma integrada 
com a Polícia Militar e Civil e 
com isso a nossa Guarda Civil 
Metropolitana vem se qua-
lificando cada vez mais para 
atuar. O nosso Centro de Segu-
rança Integrada (CSI) tem sido 
fundamental nessa parceria 
através do monitoramento 
com mais de 1.000 câmeras 
espalhados em todas as regi-
ões da cidade”, afirmou o se-
cretário Fabrício Pereira.

homicídio
Segundo o levantamento a 

única modalidade de crime que 
apresentou considerável aumen-
to foi homicídio. Nos cincos pri-
meiros meses deste ano foram 
17 casos registrados em Pinda-
monhangaba. Diversas cidades 
da região também registraram 
aumento fora da curva como Ca-
çapava (50%), Cruzeiro (46%) e 
Lorena (220%).

“Segundo os dados, a maioria 
das cidades da região está com 
elevação desses casos e por isso 
estamos fazendo contato com a 
Secretaria de Estado para agirmos 
juntos e combater os homicídios. 
Infelizmente a maioria dos casos 
refere-se a ocorrências relacio-
nadas ao tráfico de entorpecente”, 
ressaltou Fabrício.
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‘Festival Gastronômico’ 
leva centenas de 
pessoas ao Malakera’s 
e Café da Marilza

Pindamonhangaba participa de 
workshop de turismo regional

Centenas de pessoas partici-
param das atrações do “II Festi-
val Gastronômico de Inverno Pi-
racuama e Ribeirão Grande” no 
último final de semana.

Na sexta-feira (24) e no sába-
do (25), o público foi até o bar Ma-
lakera’s (estrada Jesus Antônio 
de Miranda), e se divertiu com 
muita música ao vivo e comidas 
variadas, principalmente o prato 
especial – torresmo.

No domingo (26), o festival co-
meçou às 8 da manhã e foi até a 
hora do almoço no Café da Maril-
za (estrada Cap. Avelino Alves Pe-
reira, na Cruz Pequena). Iniciou 
com um café e, na sequência, 
houve um arraiá tropeiro com 
feijão tropeiro e muita música.

Grupos de amigos e familia-
res se deliciaram no evento. O 
“Festival Gastronômico de Inver-
no” tem atraído muitas pessoas 
de Pindamonhangaba e da re-
gião, ajudando a promover o tu-
rismo e a gerar emprego e renda.

O secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
disse que festival gastronômico 
conta com pratos especialmen-
te elaborados pelos restaurantes 
participantes, que são o carro-
chefe de cada estabelecimen-
to, porém há opções para todos 
os públicos. “São restaurantes 
e bares com grande variedade 
gastronômica, podendo agradar 
públicos com gosto diferente. 
Embora o restaurante apresente 

um prato como o seu principal 
para o festival, a cozinha do local 
continua servindo suas demais 
refeições e porções normalmen-
te. Com isso, quem vai a um dos 
locais do festival pode se deliciar 
com um vasto cardápio, além de 
ouvir música de qualidade e se 
divertir com a família e amigos”.

O prefeito Isael Domingues e a 
presidente do Fundo Social de So-
lidariedade, Cláudia Domingues, 
também têm participado dos 
eventos e elogiado a organização, 
sobretudo por ajudar a promover 
os bares e restaurantes de Pin-
da para a população local e para 
os turistas. “É uma oportunidade 
para os restaurantes divulgarem 
suas atrações, e de se auto promo-
verem e ajudar a propagar muito 
do que Pinda tem de bom e a ser 
explorado com o turismo na área 
rural. É uma forma de divulgar-
mos a cidade e os restaurantes, 
para ajudarmos no desenvolvi-
mento do turismo e da economia. 
Temos várias opções e apoiamos a 
iniciativa, que é muito boa para o 
município”, afirmou Isael.

A iniciativa do “Festival Gas-
tronômico de Inverno” é uma 
parceria entre os restaurantes 
das regiões do Piracuama e do 
Ribeirão Grande com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo “Novo Turismo”, apoio 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Departamento de Comuni-
cação da Prefeitura e Comtur – 
Conselho Municipal de Turismo.

O evento possui o apoio da 
Prefeitura, e de acordo com a 

Secretaria de Cultura e Turismo, 
retornando os eventos na cidade 
após o período mais crítico da 
pandemia, iniciativas como es-
sas são muito bem-vindas para o 
fomento do turismo.

Para conferir a programação 
do ‘II Festival Gastronômico de 
Inverno Piracuama e Ribeirão 
Grande’, clique https://pindamo-
nhangaba.sp.gov.br/ii-festival-
gastronomico-de-inverno.

Evento vem recebendo presença de centenas de pessoas

Pindamonhangaba partici-
pou dia 23 de junho, em San-
to Antônio do Pinhal de um 

Além da culinária, festival conta com atrações musicais

O prefeito Isael Domingues e a presidente do FSS, Cláudia 
Domingues  têm prestigiado o “Festival Gastronômico”

Moradores do Bairro Vila 
São Benedito recebem o 
projeto ‘Rua do Lazer’

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da secretaria de Esportes 
e Lazer, levou o projeto 
“Rua do Lazer” até o bairro 
Vila São Benedito. 

De acordo com os 
organizadores, aproxi-
madamente 200 pessoas, 
entre adultos e crianças 
estiveram realizando as 
diversas atividades.

O evento ocorreu no 
campo de futebol do Colo-
rado e contou com muitas 
atrações para crianças e 
adolescentes.

O ‘Rua de Lazer’ teve 
mini vôlei, mini futebol, 
tênis de mesa, confecção 
de balangandã, brinque-
doteca, pintura de rosto, 
gincanas, jogos e outras 
atividades. 

“Ver as crianças brin-
cando, se divertindo 
felizes não tem preço para 
nós. É muito gratificante 
o resultado alcançado 
pelo projeto. Vamos seguir 
trabalhando para reali-
zar no máximo de bairros 
possível” disse a diretora 
de Lazer, Marilda Oliveira.

workshop promovido pela Re-
gião Turística da Mantiqueira 
Paulista formada por seis muni-

cípios (Campos do Jordão, Mon-
teiro Lobato, Pinda, Santo Antô-
nio, São Bento do Sapucaí e São 
José dos Campos).

O secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma, explicou 
que “o evento abordou o projeto 
de Place Branding, promovido 
pela FIA e Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, na qual 
por meio de metodologia própria 
busca a definição de uma marca 
para a região, bem como a gestão 
e aplicação para produtos”.

Ele relatou que o workshop 
“também tratou da importância 
da formalização da Instância de 
Governança Regional, envolven-
do poder público, sociedade civil 
organizada e empreendimentos 
privados para o desenvolvimen-
to do turismo regional”.

De acordo com Alcemir Pal-
ma, ainda houve debate sobre 
Arranjo Produtivo Local para o 
turismo e suas oportunidades 
para projetos futuros. “Muito 
importante essa união das cida-
des da região porque possuem 
características semelhantes em 
turismo e as ações conjuntas 
criam maiores possibilidades 
de exploração do segmento para 
todos. Desta forma, é funda-
mental que, cada vez mais, um 
município aja em sintonia com 
o outro”.

Além dele, Pindamonhanga-
ba também enviou Emilene Ri-
beiro e Vijya Marga, do Conselho 
de Turismo para o wokshop.

Workshop de turismo 
aconteceu em Santo 
Antônio do Pinhal na última 
quinta-feira (23)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O lançamento das obras de constru-
ção do novo Centro de Treinamento Es-
portivo no bairro do Maricá aconteceu 
na manhã desta sexta-feira (24) e foi to-
mado por muita emoção com a presença 
dos integrantes do Projeto Social de Jiu 
Jitsu Rayane.

O prefeito Isael Domingues e o vice
-prefeito Ricardo Piorino receberam o co-
ordenador do projeto Geison Andrade de 
Oliveira e diversos atletas e diretores do 
projeto, que realiza um intenso trabalho 
social em diversos polos da cidade.

Participaram do lançamento, o presi-
dente da Associação de Moradores Carlos 
Roberto Pereira, o vereador Rogério Ra-
mos, a ex-vereadora que iniciou o apoio 
ao projeto, Gislene Cardoso, o secretário 
de Esportes Everton Chinaqui e a secre-
tária de Planejamento Marcela Franco, 
que realizou a apresentação da obra, que 
tem início previsto para o próximo mês 
de julho.

Investimento

A Prefeitura investirá R$ 1,2 milhão 
para construção de um novo equipamen-

Emoção marca lançamento de obras de 
construção de Ginásio Esportivo no Maricá

to público com salão esportivo com arqui-
bancada, sanitários, copa, vestiário e es-
tacionamento. A obra será construída na 
avenida Tupinambá pela empresa EMC 

Engenharia e terá uma área construída de 
633m2. O prazo de execução desta obra é 
de 8 meses.

“Trata-se de uma demanda que estava 

Pinda lança projeto ‘Esporte e Saúde’, que beneficiará 260 atletas

Prefeito anunciou investimento de  R$ 1,2 milhão em ginásio esportivo

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Esportes, lançou o 
projeto ‘Esporte e Saúde’ dia 24 de junho, 
no auditório municipal.

A iniciativa beneficiará 260 alunos, sen-
do 100 para futebol, 80 para basquete e 80 
para judô.

De acordo com o gestor do Projeto Es-
porte e Saúde, Marcos Felício, até o mo-
mento, cerca de 70% das vagas já estão 
preenchidas. Os interessados devem fazer 
inscrições nos locais das aulas.

Para futebol, o local é o Centro Esportivo 
Zito. As aulas serão às terças e quintas-fei-
ras com a professora Adeli Mara Monteiro e 
Lucas Cauã, com turmas das 8 às 11 horas, e 
das 14 às 17 horas.

Para basquete, o local é o Centro Espor-
tivo João do Pulo, com aulas com os pro-
fessores Luis e Kaio e turmas às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 
17h30 às 18h30 e das 18h30 às 20 horas.

Para judô, as aulas serão no centro co-
munitário do CDHU Cícero Prado/Liberda-
de, às terças e quintas-feiras, com os pro-
fessores Miltinho e Lucimara, e turmas de 
manhã (8 às 9h30 e 9h30 às 11 horas) e de 
tarde (17 às 18h30 e das 18h30 às 20 horas).

Além da parte esportiva, o projeto ainda 
conta com atendimento psicológico para 
os alunos.

Durante o lançamento do programa, um 
atleta de cada categoria recebeu os unifor-
mes, representando as equipes. Guilherme 
Antunes Pereira (futebol), Alice Silva de 
Oliveira (basquete) e Vinicius de Melo ri-
beiro (judô).

O prefeito Isael Domingues, ressaltou 
a importância do investimento no espor-
te. “É fundamental a prática esportiva para 
melhoria da saúde, da qualidade de vida e 
do convívio social. Vocês são o futuro do 
esporte na cidade. Com suas ações, vamos 
caminhar juntos para brilharmos cada vez 
mais com novas conquistas. Faremos o que 
for possível para fornecer todo o apoio ne-
cessário a vocês”.

Isael Domingues também destacou in-
vestimentos esportivos no município e fez 
projeções para o futuro do esporte.

O evento ainda contou com a presença 
do vice-prefeito Ricardo Piorino, do Se-
cretário de Esportes, Everton Chinaqui, do 
presidente da Câmara, José Carlos Gomes 
– Cal, além de outros vereadores – Julinho 
Car, Felipe Guimarães e Norbertinho.

O projeto é desenvolvido com base na 
Lei de Incentivo ao Esporte e conta com 
apoio da NTS, ITCE, Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba, e Secretaria Espe-
cial do Esporte do Ministério da Cidadania 
do Governo Federal.

Durante a cerimônia, um atleta de cada categoria recebeu os uniformes

Divulgação

Divulgação

Obra será construída na avenida Tupinambá e terá área construída de 633m2;  prazo previsto para a execução é de 8 meses

em projeto há algum tempo, contou com 
emenda também da então vereadora Gis-
lene Cardoso e visa atender o projeto so-
cial Rayane, que sempre confiou no lan-
çamento desta obra”, afirmou o secretário 
de Esportes, professor Everton Chinaqui.

Para Marcela Franco, a obra terá uma 
arquitetura moderna e trará mais confor-
to para as práticas esportivas. “A gestão 
Isael Domingues objetiva proporcionar 
novos ambientes com qualidade através 
de um projeto qualificado”.

Emocionado, Geison Oliveira agra-
deceu o apoio para este grande sonho. 
“Quero agradecer toda nossa equipe que 
sempre está junto, construindo mais um 
capítulo dessa história e todos que acre-
ditaram nesse sonho que agora torna-se 
realidade”.

O prefeito Isael Domingues comparou 
o momento a um processo de gestação de 
uma vida. “Começamos juntos com vocês 
a desenvolver esse processo, namoramos, 
sonhamos muitas alternativas, de repen-
te o resultado deu positivo e planejamos 
essa gestação, que agora começa ter seus 
traços desenhados para nascer um lindo 
centro de treinamento”.

Confira resultados 
do Esporte de Pinda 
no fim de semana

Abaixo, alguns resultados dos esportes 
da Semelp (Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer de Pindamonhangaba) no último 
fim de semana: dias 25 e 26 de junho. 

Natação
No domingo, a equipe de ‘Águas Aber-

tas’ da Semelp Natação participou da “4ª 
etapa do Circuito Mares”, em Caragua-
tatuba. A equipe conquistou excelentes 
resultados, com todos os atletas melho-
rando seus tempos e resultados: Ângelo 
José (1º lugar), Washington Moreira (2º 
lugar), Luis Henrique Nogueira (2º lugar), 
Gabriela Dantas (2º lugar), Djanira Salles 
(2º lugar), Micaella Correa (3º lugar) e 
Valéria Bicudo (3º lugar). O atleta Ricardo 
Domiciano teve a primeira participação 
de atleta PCD e conquistou o 4º lugar.

No ranking total por equipes, Pinda 
ocupa a 9ª colocação de 361 equipes.

Ciclismo
Atletas da equipe de ciclismo da Semelp 

participaram nesse domingo da “2ª etapa 
do Desafio Rural de Montain Bike” - MTB 

-, em Igaratá, conquistando grandes 
resultados:  Vanessa Coelho (2º lugar Pró 
Elite), Wagner Ribeiro (4º lugar Sporte 
Elite),  Amanda Venuto (3º lugar Sport Sub 
35), Adriana Pacheli (7º lugar Sport Sub 35), 
Lucas Silva (7º lugar Pró Sub 45), Janaina 
Pacca (4º lugar Sport Sub 45), Ronaldo 
Bosco (4º lugar Sport Sub 45), Layla Souza 
(9º lugar Sport Sub 45) e Luan Carvalho 
que foi campeão na categoria Pró sub 25.

Futsal
A equipe de futsal feminino de Pinda 

é a primeira finalista do “Campeonato 
Metropolitano”, na categoria adulta, da 
Federação Paulista. Mesmo jogando fora 
de casa, a equipe de Pinda venceu a equipe 
do Indaiatuba por 3 a 2. As autoras dos 
gols foram Martinha, Aranda e Tamires. A 
equipe agora aguarda quem será seu ad-
versário na final, que sairá da partida entre 
Taboão Magnus e São José dos Campos.

Vôlei adaptado
As equipes masculinas (foto) e femini-

nas do vôlei adaptado estiveram disputan-
do mais uma rodada da Super Liga de Vo-
leibol da Melhor Idade, em Guaratinguetá. 
Os times jogaram três jogos e obtiveram 
três vitórias. Agora as equipes estão foca-
das no “24º Jomi” - Jogos da Melhor Idade 
-, na final estadual, que será realizada em 
Pinda, a partir do dia 8 de julho.
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MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
-
DECRETO Nº 6170, DE 09 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6507, de 22 de dezembro de 2021, na necessidade de alterar a 
fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na Lei nº 6507 de 22 de 
dezembro de 2021, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 12,00 
(doze reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 09 de maio
de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 

Tabela I - Acréscimo 

01.01.10 CHEFIA DE GABINETE 
01.01.10 | 04.122.0004.2010 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.33.00 
965   3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1,00 

 

01.01.20 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
01.01.20 | 04.122.0004.2007 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.14.00 
966   3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1,00 

 

01.01.20 | 04.122.0004.2007 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
967   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.03.30 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.03.30 | 15.451.0017.1006 | 91 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
957   4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1,00 

 

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
01.04.41 | 26.782.0016.2105 | 93 | 410.0000 | 3.3.90.30.00 
964   3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
01.05.50 | 04.126.0018.2005 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
963   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 
01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 95 | 303.0000 | 4.4.90.52.00 
959   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS 
01.13.20 | 15.451.0017.1005 | 91 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
956   4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1,00 

 

01.14.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO 
01.14.30 | 23.695.0008.2025 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
968   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.15.30 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
01.15.30 | 08.244.0015.1003 | 91 | 510.0000 | 4.4.90.52.00 
960   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 05 | 800.0001 | 3.3.90.30.00 
961   3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 05 | 800.0001 | 3.3.90.36.00 
962   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1,00 
 
 

                                                                                                    Total Geral                                                          12,00 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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Tabela II - Anulação 

01.01.10 CHEFIA DE GABINETE 
01.01.10 | 04.122.0004.2010 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00 
7 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 

 
 
 
 

-1,00 

 
01.01.20 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
01.01.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00 
15 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil -1,00 

 

01.01.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
18 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

 

01.03.30 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.03.30 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
126   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -1,00 

 

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
01.04.41 | 26.782.0016.2105 | 03 | 410.0000 | 3.3.90.30.00 
199   3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

 

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
01.05.50 | 04.126.0018.2005 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
247   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 

01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 05 | 303.0000 | 4.4.90.52.00 
507   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

 

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS 
01.13.20 | 15.451.0017.1005 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
640   4.4.90.51.00 Obras e Instalações -1,00 

 

01.14.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO 
01.14.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
699   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

 

01.15.30 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
01.15.30 | 08.244.0015.1003 | 01 | 510.0000 | 4.4.90.52.00 
783   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

 

01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00 
805   3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

 

01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.36.00 

807   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  -1,00 

807   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  -1,00                                                                                                     Total Geral                                                      - 12,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.01.50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

01.01.50 | 08.244.0021.2079 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.32.00
955 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.03.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 80.000,00

01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
178 3.3.90.30.00 Material de Consumo 149.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

01.05.50 | 04.126.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
245 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00

01.06.40 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO

01.06.40 | 04.129.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
287 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.306.0010.2070 | 05 | 200.0002 | 3.3.90.30.00
385 3.3.90.30.00 Material de Consumo 170.000,00

01.09.20 | 12.306.0010.2070 | 05 | 200.0003 | 3.3.90.30.00
386 3.3.90.30.00 Material de Consumo 560.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 01 | 212.0000 | 3.3.90.39.00
439 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 135.000,00

01.09.40 | 12.365.0012.2066 | 01 | 210.0000 | 3.3.50.39.00
448 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 550.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.36.00
490 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
493 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 220.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.93.00
497 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 84.000,00

01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
566 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00

01.13.30 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

01.13.30 | 04.121.0017.2093 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
648 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 205.000,00

01.14.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.14.10 | 04.122.0004.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
655 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 103.000,00

01.14.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
658 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00

01.14.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.14.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
666 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 66.000,00

01.15.20 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
766 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00

01.15.50 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01.15.50 | 08.243.0015.1013 | 03 | 510.0000 | 4.4.50.42.00
821 4.4.50.42.00 Auxílios 6.000,00

2.549.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.03.20 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.20 | 04.131.0004.2012 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
120 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -80.000,00

01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
171 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -149.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

01.05.50 | 04.126.0018.2005 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
247 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -3.000,00

01.06.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.06.10 | 04.123.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
260 3.3.90.30.00 Material de Consumo -3.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
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01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.00
417 3.3.90.30.00 Material de Consumo -135.000,00

01.09.40 | 12.361.0010.2080 | 05 | 200.0003 | 3.3.90.39.00
422 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -730.000,00

01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 01 | 212.0000 | 3.3.90.30.00
437 3.3.90.30.00 Material de Consumo -300.000,00

01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.30.00
440 3.3.90.30.00 Material de Consumo -250.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.11.00
479 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -30.000,00

01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.14.00
502 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil -10.000,00

01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
503 3.3.90.30.00 Material de Consumo -30.000,00

01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.33.00
504 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -40.000,00

01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
505 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -140.000,00

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL

01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 01 | 304.0000 | 3.3.90.32.00
551 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -84.000,00

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
577 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -50.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.122.0017.2091 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
627 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -205.000,00

01.14.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.14.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
665 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -10.000,00

01.14.20 | 13.392.0013.2048 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
669 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -19.000,00

01.14.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00

ESTADO DE SÃO PAULO
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674 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -40.000,00

01.14.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
675 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -40.000,00

01.14.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00
679 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil -3.000,00

01.14.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
681 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -10.000,00

01.14.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO

01.14.30 | 23.695.0008.2013 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
695 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -43.000,00

01.14.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00
696 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil -4.000,00

01.14.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
699 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -10.000,00

01.15.20 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2085 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.48.00
776 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física -125.000,00

01.15.50 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01.15.50 | 08.243.0015.2077 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.43.00
826 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -6.000,00

-2.549.000,00Total Geral
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DECRETO Nº 6167, de 4 de maio de 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6507, de 22 de dezembro de 2021, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.549.000,00 (dois milhões quinhentos e quarenta e 
nove mil reais), para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 4 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 4 de maio de
2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

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:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2022 (PMP 7179/2022) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana - 
pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município - Loteamentos Parque Shangrilá e Portal do 
Eucaliptos, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos envelopes até dia 
28/07/2022 às 08h30 e início da sessão às 09h. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 092/2022 (PMP 4999/2022) 
Para “aquisição de bens duráveis e patrimoniais (mobiliário), visando atender as escolas e creches 
municipais de Pindamonhangaba, bem como a demanda da Secretaria Municipal de Educação”, 
com recebimento das propostas dia 08/07/2022 às 08h e início dos lances às 08h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2022 (PMP 5667/2022) 
Para “aquisição de barras de ferro 3/8” e 3/16” para construção de muro para o Centro Educacional 
Municipal ‘Domingos José Ramos Mello’”, com recebimento das propostas dia 11/07/2022 às 14h30 
e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO 115/2022 (PMP 6239/2022) 
Para “aquisição de mobiliário para atender a Secretaria de Assistência Social e o Departamento 
de Proteção Social Básica”, com recebimento das propostas dia 11/07/2022 às 08h e início dos 
lances às 08h30. 

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022 (PMP 1132/2022) 
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos pela equipe do Setor do 
Almoxarifado Central, homologou, em 24/06/2022, e adjudicou parcialmente a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de materiais de higiene e limpeza pelo período de 12 meses”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): LC Araújo & Cia Embalagens Ltda: 40-39,85; 41-55,00; 
42-15,99; 47-76,99; Orla Distribuidora de Produtos Eireli: 13-1,83; 33-2,69; 37-37,50; 50-64,50; 
Sebold Indústria de Cosméticos Ltda: 22-4,48; Snop Indústria e Comércio de Papel Ltda: 46-10,50; 
Trend Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli ME: 53-3,30; Up Dent Importação e Exportação 
Comercial Ltda: 43-68,80; 44-39,99; Zancapel Comércio de Suprimentos e Serviços em Geral Eireli: 
01-7,42; 02-3,86; 04-34,84; 08-1,91; 10-11,88; 15-13,86; 18-4,95; 20-20,79; 21-5,77; 23-7,92/; 24-
6,29; 26-14,85; 27-8,41; 30-3,80; 32-11,00; 34-3,10; 35-3,00; 36-2,22; 38-4,48; 39-4,05; 45-12,56; 
Zoom Comercial Eireli: 14-3,79; 16-1,54; 54-6,27. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 066/2022 (PMP 2719/2022) 
A autoridade superior homologou, em 24/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa para locação de pá carregadeira, visando a complementação da frota 
produtiva da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba para a execução das obras e serviços de 
pavimentação em vias urbanas, rurais e logradouros públicos, pelo período de 12 meses”, em favor 
da empresa Garant Empreendimentos Imobiliários Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 172,20. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 070/2022 (PMP 2351/2022) 
A autoridade superior homologou, em 24/06/2022, e homologou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de água mineral acondicionada em galão de 20 litros, a fim de atender aos departamen-
tos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, em favor da empresa 
Dutra Depósito de Gás e Água Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 10,50. 

PREGÃO PRESENCIAL 089/2022 (PMP 4449/2022) 
A autoridade superior homologou, em 06/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “con-
tratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas 
e corretivas, com reposição, sem exclusividade, de acessórios, peças e/ou componentes genuínos 
ou originais de fábrica, para roçadeiras costal e lateral e motosserras e motores estacionários de 
diversas marcas e modelos, pertencentes a esta Secretaria de Governo e Serviços Públicos, por 
um período de 12 meses”, em favor da empresa Serras Vale Máquinas e Serviços Ltda ME, o item 
01, no valor total de R$ 92.875,00. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 098/2022 (PMP 4810/2022) 
A autoridade superior homologou, em 22/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de refeição tipo marmitex para utilização dos reeducandos que prestam serviços na Subpre-
feitura Distrital de Moreira César, Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos e Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Bona Alimentos Ltda 
EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 22,00. 

*** LICITAÇÕES DESERTAS / FRACASSADAS ***

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022 (PMP 2511/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro e parecer da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública, negou provimento ao recurso interposto pela empresa DPS Distribuidora de Peças 
Equipamentos e Serviços Ltda, e declarou, em 20/06/2022, fracassada a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de drone para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda 
Municipal e Defesa Civil, para atividades de monitoramento Urbano e Rural”. 

PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 2797/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 21/06/2022, deserta a li-
citação supra, que cuida de “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades do 
Departamento de Meio Ambiente”. 

PREGÃO PRESENCIAL 097/2022 (PMP 5177/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 13/06/2022, fracassada a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de avaliação of-
talmológica com caráter resolutivo, pelo período de 06 meses, para atender emenda parlamentar”.

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 
URBANA DE PINDAMONHANGABA – CMTM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

A Secretaria Municipal de Segurança Pública CONVOCA as representações da Sociedade Civil 
para participação da Assembleia para Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para integrar 
o CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DE PINDA-
MONHANGABA – CMTM, instituído pela Lei nº 6.411, de 23/02/2021, a ser realizada, por voto direto 
e secreto, no dia 05/10/2022 das 8hs às 17hs no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba, de acordo com o disposto neste edital.

I-  DO OBJETO:
1.1 Eleição de membros titulares e seus respectivos suplentes das Entidades da Sociedade Ci-
vil para compor o CMTM, para o biênio 2022 -2024, com características de membros não go-
vernamentais, representando as entidades, instituições ou movimentos sociais, conforme Lei no 
6.411/2021, sendo as seguintes vagas:

a) 2 (dois) Representantes indicados pelo segmento das entidades ou movimentos sociais orga-
nizados;
b) 2 (dois) Representantes indicados pelo segmento entidades Acadêmicas e de Pesquisa;
c) 2 (dois) Representantes indicados pelo segmento entidades e conselhos de classe;
d) 2 (dois) Representantes indicados pelo segmento entidades de Representação dos Trabalha-
dores:
e) 2 (dois) Representantes indicados pelo segmento entidades empresariais;
f) 1 (um) Representantes indicados pelos taxistas;
g) 1 (um) Representantes indicados pelos estudantes do município; e
h) 1 (um) Representantes indicados pelos Transporte Complementar (alternativo)

1.2 A cada Conselheiro titular corresponderá um suplente, ordenado segundo o número de votos 
obtidos no processo eleitoral, representação.

1.3 O mandato dos membros do Conselho será de 17 de Outubro de 2022 a 29 de fevereiro de 
2024, eleitos em votação direta e secreta, sendo permitida uma reeleição aos representantes da 
sociedade civil, de acordo com o disposto no §3º do art. 4º da Lei 6411/2021.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para participar do processo eleitoral para o CMTM deverão ser feitas através 
do sistema eletrônico acessado pelo endereço https://pindamonhangaba.1doc.com.br ou baixando 
pelo celular o aplicativo DOC, ou ainda no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba 
- Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 - Cardoso - Pindamonhangaba, por meio do preenchi-
mento de formulários próprios, disponíveis no site da Prefeitura de Pindamonhangaba (ANEXOS I 
e lI), com a apresentação dos seguintes documentos:

2.2 Dos segmentos das entidades ou movimentos sociais organizados ; das entidades Acadêmicas 
e de Pesquisa; das entidades e conselhos de classe; das entidades de Representação dos Traba-
lhadores e das entidades empresariais:

a. Ofício de apresentação do representante em papel timbrado assinado pelo representante legal 
da entidade;
b. Cópia do documento que designa o representante legal da entidade.
c. Nome e identificação dos indicados para representação, conforme Anexo lI.
d. Cópia do R.G e C.P.F

2.3 Dos representantes dos estudantes
a. RG;
b. CPF;
c. Certidão da Justiça Eleitoral/Tribunal Superior Eleitoral comprovando domicilio em Pindamonhan-
gaba no mínimo 02 anos da data de apresentação no ato da inscrição;
d. Comprovante de matricula (com expedição não superior a 180 dias na data de apresentação) em 
instituição de ensino em Pindamonhangaba. 

2.4 Dos representantes dos taxistas
a. RG;
b. CPF;
c. Certidão da Justiça Eleitoral/Tribunal Superior Eleitoral comprovando domicilio em Pindamonhan-
gaba no mínimo 02 anos da data de apresentação no ato da inscrição;
d. CND referente a inscrição de permissionário no município de Pindamonhangaba;

2.5 Dos representantes do Transporte Complementar (Alternativo)
a. RG;
b. CPF;
c. Certidão da Justiça Eleitoral/Tribunal Superior Eleitoral comprovando domicilio em Pindamonhan-
gaba no mínimo 02 anos da data de apresentação no ato da inscrição;
d. CNPJ;
e. CND Municipal de Pindamonhangaba da atividade de transporte.

2.6 Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação e divul-
gará a relação de habilitados no Jornal Tribuna do Norte, no dia 16/09/2022.

2.7 O resultado previsto no item 2.6 caberá recurso dirigido à Comissão Eleitoral no prazo de 19  
a 23/09/2022, por meio do sistema eletrônico acessado pelo endereço https://pindamonhangaba.
1doc.com.br ou aplicativo 1DOC, ou ainda no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba

2.8. A Comissão Eleitoral julgará os eventuais recursos até o dia 23/09/2022, homologando e divul-
gando a listagem  final dos habitados para a eleição, no Jornal Tribuna do Norte, no dia 30/09/2022.

III- DA ELEIÇÃO

3.1 A Eleição será realizada a ser realizada, por voto direto e secreto, no dia 05/10/2022 das 8hs 
às 17hs no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, de acordo com o disposto 
neste edital.
3.2. Na data da eleição, cada membro presente, devidamente qualificado pela ficha de inscrição 
previamente entregue à comissão eleitoral, poderá votar em até 02 (duas) representações de cada 
segmento.
3.3  Os representantes de cada segmento que obtiverem maior número de votos serão eleitos para 
as vagas em aberto e seus respectivos suplentes.
3.4 No caso de empate entre as entidades, terão prioridade à entidade com data de constituição 
legal mais antiga e entre os taxistas e estudantes, os de maior idade.
3.5  O resultado final com a classificação final será homologado pela Comissão Eleitoral e regis-
trado em Ata.
3.6 Deverá ser lavrado em ata em livro próprio, que deverá ser assinada pelos presentes .
3.7. Os eleitos que desistirem de participar do CMTT por algum motivo ao longo do biênio 2022/2024, 
serão substituídos pelo suplente empossado, que passará a ser titular da cadeira respectiva. 
3.8. No caso do item anterior, serão chamados como suplentes os candidatos constantes da lista de 
classificação de candidatos final conforme item 3.5, cuja ordem deverá observar o número de votos 
obtidos dentro de cada representação, e assim sucessivamente em caso de novas desistências

IV. DA COMISSAO ELEITORAL
4..1 O processo de eleição dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil do Conselho Muni-
cipal De Trânsito, Transporte E Mobilidade Urbana De Pindamonhangaba – CMTM será coordena-
do por uma Comissão Eleitoral, composta por 03 (três) membros, a saber: 
- Karina Aparecida Nunes de Souza Oliveira, servidor municipal - matrícula nº 852015;
- Vanderson Luiz da Costa, servidor municipal - matrícula nº 846696;
- Pedro Luiz de Souza, servidor municipal - matrícula nº 646500.

4.2. Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Coordenar todas as atividades relativas ao Processo Eleitoral disciplinado por este Edital; 
b) Abrir e encerrar as votações no local da votação;
c) Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
d) Fornecer e organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
e) Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição no Processo 
Eleitoral, na forma deste Edital.
f) Decidir os recursos e impugnações sobre o Processo Eleitoral; 
g) Enviar o resultado e impugnações sobre o Processo Eleitoral; 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1  O Ministério Público Estadual será convidado a acompanhar todo o processo
eleitoral.

5.3 O cronograma consta do Anexo III deste Edital

5.2  Os casos omissos ao Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Pindamonhangaba, 27 de junho de 2022

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Segurança Pública 

ANEXO I

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO

À Comissão Eleitoral,

Fundamentado no edital de convocação - para eleição de representante da sociedade civil do 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DE PINDA-
MONHANGABA – CMTM biênio 2022 - 2024, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO 
PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CMTM junto à 
Comissão Eleitoral.

Nome da entidade/organização: 
CNPJ:
Nome do Presidente: 
Endereço:
Telefone: 
Celular:
E-mail:

Nome da pessoa física ou jurídica designada a participar do enquanto candidato: 

Habilitação pelo segmento:

( ) Representantes indicados pelo segmento das entidades ou movimentos sociais orga-
nizados;
( ) Representantes indicados pelo segmento entidades Acadêmicas e de Pesquisa;
( ) Representantes indicados pelo segmento entidades e conselhos de classe;
( ) Representantes indicados pelo segmento entidades de Representação dos Trabalha-
dores:
( ) Representantes indicados pelo segmento entidades empresariais;
( ) Representantes indicados pelos taxistas;
( ) Representantes indicados pelos estudantes do município;
( ) Representantes indicados pelo Transporte Complementar (alternativo);

 
assinatura do(a) Presidente/ Representante da Entidade (Quando Couber)

 
assinatura e identificação da pessoa física ou jurídica designada a participar enquanto candidato

Anexar documentos descritos no item V - DA HABILITAÇÃO do edital 

ANEXO II
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

À Comissão Eleitoral,

Venho designar o (a) senhor (a) para representação desta associação/ conselho/ instituição/ enti-
dade / organização / representante de usuários no colegiado do CMTM para a gestão 2022 – 2024, 
Representante:

Nome completo: ...................................................................................................

Nº do RG: ......................, Órgão expedidor:  ..............,CPF:  ..............................

Endereço Residencial:  ..........................................................................................

Telefone: (   ) ............................. ; E-mail: ...................................................................

 
identificação de quem assina e qualificação e assinatura do representante legal

assinatura da pessoa designada
 

ANEXO III
CALENDÁRIO / CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL CMTM
GESTÃO 2022- 2024

• 28 de junho de 2022 - Publicação do Edital de convocação para eleição dos membros da socie-
dade civil do CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 
DE PINDAMONHANGABA – CMTM no Jornal Tribuna do Norte e site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;

• 28 de julho a 28 de agosto 2022 - Prazo para apresentar o pedido de inscrição/habilitação de 
representações das entidades a serem designados candidatos, com a documentação exigida no 
Edital de convocação do CMTM perante a Comissão Eleitoral (por meio da plataforma 1DOC - ht-
tps://pindamonhangaba.1doc.com.br);

• 29 de agosto a 2 de Setembro de 2022 - Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da 
candidatura de representações das entidades pela Comissão Eleitoral;

• 16 de Setembro de 2022 - Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do 
CMTM no Jornal Tribuna do Norte e site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

• 19 a 23 de Setembro de 2022 - Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral (por meio 
da plataforma 1DOC - https://pindamonhangaba.1doc.com.br);

• 30 de Setembro de 2022 - Divulgação dos resultados dos recursos no Jornal Tribuna do Norte e 
site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

• 05 de Outubro de 2022 das 08:00hs as 17:00hs - Realização de Assembleia de Eleição das 
representações da Sociedade Civil habilitadas para a composição do CMTM no biênio 2022-2024;

• 05 de Outubro de 2022 a partir das 17:00hs – apuração dos votos;

• 07 de Outubro de 2022 - Publicação do resultado das eleições dos representantes da 
Sociedade Civil no Jornal Tribuna do Norte e site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

• 14 de Outubro de 2022 - Publicação da Portaria de Nomeação dos Conselheiros da 
Sociedade Civil e do Poder Público no Jornal Tribuna do Norte;

• 17 de Outubro de 2022 - Posse dos Conselheiros e Eleição da Diretoria.
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Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba retomou a 
vacinação contra a Covid-19 na 
segunda-feira (27). Confira pú-
blico, locais e horários.

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César). 

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

2ª dose: 
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC 
/ BUTANTAN (a partir de 6 anos)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Cidade Nova, Estacio-
namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.
PFIZER / BIONTECH (Conforme 

agendado na carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César). 

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-

ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro E Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

4º Dose / Segunda dose 
Adicional (População de 18 
a 49 anos, com alto grau de 

Imunossupressão e que tenham 
tomado a 3º dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

Covid-19: Município retomou 
vacinação nessa segunda-feira (27)

te, por ≥14 dias; 
VI - Uso de 
drogas modifi-
cadoras da res-
posta imune*; 
VII - Pacientes 
em terapia re-
nal substitutiva (hemodiálise); 
VIII - Pacientes com doenças 
imunomediadas infl amatórias 
crônicas (reumatológicas, auto 
infl amatórias, doenças intesti-
nais infl amatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adi-

cional 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.

ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro E Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

Trabalhadores da saúde (que 
tenham tomado a 3ª dose/dose 

adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 50 anos, com 
alto grau de imunossupressão 
(que tenham tomado a 4ª dose 

há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma 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 ou-
tro dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de ende-
reço e o termo de vacinação pre-
enchido (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 docu-
mento com foto e preferencial-
mente informar o dia que tomou 
a primeira dose.

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arritmias 
cardíacas, cardiopatias con-
gênitas, próteses e implantes 
cardíacos, talassemia, síndro-
me de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, 
hipertensão arterial resisten-
te e de artéria estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com lesão 
e órgão alvo, doença cerebro-
vascular, 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 gra-
ve; II - Quimioterapia para cân-
cer; III - Transplantados de órgão 
sólido ou de células tronco he-
matopoiéticas (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 equivalen-

Divulgação

Pindamonhangaba promo-
veu a “XI Mobilização sobre 
Prevenção e Combate as Dro-
gas” em Pinda, no sábado (25), 
na praça Monsenhor Marcon-
des, das 9 às 12 horas.

O evento foi organizado pela 
Secretaria de Saúde da Prefeitu-
ra em parceria com o Conselho 
Municipal de Políticas Públicas 
sobre Álcool e Drogas, com apoio 
do CAPs AD, em conjunto com 
Alcoólicos Anônimos, Narcóti-
cos Anônimos, Amor Exigente, 
Coalizão Pinda, Missionários, 
equipes de teatro, dentre outros.

O objetivo da ação foi cons-
cientizar as pessoas sobre os ris-
cos do álcool das drogas e ofere-
cer meios para tratamento.

Pinda faz orientação sobre riscos de 
álcool e drogas

De acordo com a responsá-
vel por eventos da Secretaria de 
Saúde, Miriam Andrade, cente-
nas de pessoas passaram pelo 
stand montado na praça e foram 
orientados. “Existem trabalhos 
muito sérios, eficazes e quali-
ficados em Pindamonhangaba, 
com equipe de multiprofissio-
nais, que são capacitados em 
orientar, alertar e ajudar as pes-
soas que manifestam algum tipo 
de problema com álcool e dro-
gas”, explicou.

Ela destacou que a capacita-
ção dos profissionais no auxílio 
e amparo das pessoas. “Quem ti-
ver algum problema, seja a pró-
pria pessoa, ou algum familiar, 
pode procurar nossas equipes e 

também dos parceiros, que va-
mos ajudar, vamos trabalhar da 
forma mais adequada para a so-

lução do problema”.
Além da participação de pro-

fissionais, houve distribuição de 

material gráfico durante a ação 
na praça e aferição de pressão ar-
terial em parceria com o Senac.

Cidade aplica vacinação contra 
gripe para todas as pessoas 
com idade acima dos 6 meses 
enquanto durar o estoque

Gripe para todos os públicos
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
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

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

PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os públicos acima de 6 meses.

PSF Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas.
Para todos os públicos acima de 6 meses.

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.

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba seguiu o cronograma do Governo do Estado e ampliou 
o público para vacinação contra gripe, para todas as pessoas com idade acima dos 6 meses. 
As vacinas serão aplicadas enquanto durem os estoques. As pessoas devem levar documento de 
identifi cação e carteira de vacinação. 

Confira locais, horários e públicos de cada vacina

Cidade aplica vacinação contra 
gripe para todas as pessoas 
Cidade aplica vacinação contra 
gripe para todas as pessoas 
Cidade aplica vacinação contra 

com idade acima dos 6 meses 
gripe para todas as pessoas 
com idade acima dos 6 meses 
gripe para todas as pessoas 

enquanto durar o estoque

Gripe para todos os públicos
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
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

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

PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os públicos acima de 6 meses.

PSF Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas.
Para todos os públicos acima de 6 meses.

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.

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba seguiu o cronograma do Governo do Estado e ampliou 
o público para vacinação contra gripe, para todas as pessoas com idade acima dos 6 meses. 
As vacinas serão aplicadas enquanto durem os estoques. As pessoas devem levar documento de 
identifi cação e carteira de vacinação. 

Confira locais, horários e públicos de cada vacina
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde

Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1734
 Pindamonhangaba – SP – Tel(0XX12) 

36445995

        AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 

DE MULTA
Notificação de recolhimento de multa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Em: 09/03/22
Processo nº: 016/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Raia Drogasil SA
CNPJ / CPF: 61585865/2837-81
Av Dr Francisco Lessa Junior, 1900
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Marcilio  D’amico Pou-
sada
CPF : 06654831802
Auto de Infração nº 2625
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa:  
3784
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3008

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde

Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1734
 Pindamonhangaba – SP – Tel(0XX12) 

36445995

 AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 

DE MULTA

Notificação de recolhimento de multa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Em: 04/03/2022
Processo nº: 015/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  J Inacio Mariano
CNPJ / CPF: 21777398/0001-47
Rua São João Bosco, 930
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  João Inacio Mariano
CPF : 07626314816
Auto de Infração nº 2604
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa:  
3781
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3007

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde

Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1734
 Pindamonhangaba – SP – Tel(0XX12) 

36445995
      
  AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA
Notificação de recolhimento de multa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Em: 04/03/2022
Processo nº: 002/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  J Inacio Mariano
CNPJ / CPF: 21777398/0001-47
Rua São João Bosco, 930
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  João Inacio Mariano
CPF : 07626314816
Auto de Infração nº 3649
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa:  
3779
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3006

      
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde

Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1734
 Pindamonhangaba – SP – Tel(0XX12) 

36445995

 AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA
Notificação de recolhimento de multa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Em: 04/03/2022
Processo nº: 003/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  J Inacio Mariano
CNPJ / CPF: 21777398/0001-47
Rua São João Bosco, 930
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  João Inacio Mariano
CPF : 07626314816
Auto de Infração nº 3650
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa:  
3780
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3005

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde
Av Nossa Sra Bom Sucesso, 1734

 Pindamonhangaba – SP – Tel(0XX12) 36445995

        AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Notificação de recolhimento de multa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Em: 23/02/22
Processo nº: 011/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Master Formula Farmacia de manipulação Ltda
CNPJ / CPF: 71605265/0029-62
Av Cel Fernando prestes, 281
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Ariovaldo Conde Junior
CPF : 14123615830
Auto de Infração nº 2608
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de Multa:  3788
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3009

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Rua Juó Bananéri, 196 – Alto do Cardoso 
CEP 12420-070 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do afastamento definitivo da Conselheira 

Tutelar titular Tatiana Derrico Vieira, a partir de 24 de junho de 2022, vimos 

convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta 

data, o Conselheiro Tutelar Suplente para assumir a vaga de Conselheiro Tutelar 

Titular até o final deste mandato (09/01/2024): 

 

1º Mauro da Silva Lopes Júnior 

 

    O Conselheiro Suplente acima citado deverá 

comparecer à Secretaria de Assistência Social, com endereço na Rua Laerte 

Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munido de documentos pessoais e 

comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da 

substituição definitiva da Conselheira Titular até o final deste mandato. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o 3º Suplente. 

 

 

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023 

 

 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 673, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comis-
são Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2021, constituído 
através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 247, de 09 de março de 
2021, pelo  período de 27 de junho de 2022 a 01 de agosto de 2022, nos termos do memorando 
25.782/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 22 de junho de 2022.
SMA/tlm/Memo 25782/2022

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

 
 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 674, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comis-
são Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2021, constituído 
através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 395, de 13 de agosto de 
2021, pelo  período de 27 de junho de 2022 a 01 de agosto de 2022, nos termos do memorando 
25.786/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 22 de junho de 2022.
SMA/tlm/Memo 25786/2022

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

 
 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 677, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comis-
são Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021, constituído 
através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 218, de 08 de fevereiro de 
2021,  pelo  período de 27 de junho de 2022 a 01 de agosto de 2022, nos termos do memorando 
25.791/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 22 de junho de 2022.
SMA/tlm/Memo 25791/2022
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 678, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência con-
ferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da 
Comissão Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2021, 
constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 375, de 22 de 
julho de 2021, retificada pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração n° 383, de 
29 de julho de 2021, pelo  período de 22 de junho de 2022 a 01 de agosto de 2022, nos termos do 
memorando 25.792/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 22 de junho de 2022.
SMA/tlm/Memo 25792/2022.
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 679, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comis-
são Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2022, constituído 
através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 678, de 09 de maio de 
2022, pelo  período de 22 de junho de 2022 a 01 de agosto de 2022, nos termos do memorando 
25.794/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 22 de junho de 2022.
SMA/tlm/Memo 25794/2022.
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uniodontoPinda completa 25 anos e 
recebe homenagem do sistema ocesp

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO
DE SÃO PAULO

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732
Telefone: 3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com

EDITAL  DE  CIÊNCIA,  extraído  dos  autos  do  Procedimento
Administrativo  de  Usucapião  nº  05/2021 –  Prenotação  nº
201.983, de 29 de setembro de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos
e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 216-A,
§  4º,  da  Lei  nº  6.015,  de  31  de  dezembro  de  1973,  e  16  do
Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional
de Justiça, FAZ SABER a terceiros eventualmente interessados
que Antonia  Pereira  de  Ávila  Vio,  brasileira,  casada,  engenheira
florestal, portadora do RG nº 5.085.372-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF
sob nº  830.372.928-49,  e  Ricardo  Vio,  brasileiro,  casado,  médico
veterinário,  portador  do  RG  nº  9.054.343-9-SSP/SP,  inscrito  no
CPF/MF  sob  nº  644.776.908-78,  requereram  a  instauração  de
procedimento  administrativo  em  que  objetivam  o  reconhecimento
extrajudicial de usucapião ordinária, fundada em posse iniciada há
mais de 38 anos, conforme aferido pelo 1º Tabelião de Notas desta
Comarca,  em  relação  ao  imóvel  situado  neste  Município  de
Pindamonhangaba – SP, no Campo Alegre, com frente para a
Rua  Antônio  Augusto  Rodrigues,  onde  existe  construído  o
prédio nº 88, transcrito em área maior sob nº 13.719, no Livro 3-
V, de propriedade de Francisco José de Ávila e Maria José Pereira de
Ávila, com  274,16m² (duzentos e setenta e quatro metros e
dezesseis decímetros quadrados) e que confronta com os prédios
nºs  66  da  Rua  Antônio  Augusto  Rodrigues,  de  propriedade  de
Francisco  Carlos  Miranda,  Carmem  Lucia  Miranda,  Claudia  Beatriz
Miranda, Cristina  Célia  Miranda Gonçalves  e Luis  Rogério  Miranda,
sucessores de Maria Antonieta Pereira da Ávila Miranda; 95 da Rua
São Sebastião, de propriedade de José Benedito Jacinto, matriculado
sob nº 5.788; 105 da Rua São Sebastião, de propriedade de Tereza
Moreira da Cruz e s/m Luiz Carlos da Cruz, transcrito em área maior
sob nºs 4.334 e 4.335, no Livro 3-M; e 251 da Rua Antônio Augusto
Rodrigues, de propriedade de Maria Risoleta de Ávila Puppio, estando
as medidas e confrontações melhor detalhadas em trabalhos técnicos
que  integram  o  procedimento,  subscritos  sob  responsabilidade  de
Ricardo de Oliveira Duarte Leal, arquiteto, CAU-SP nº A763268 – RNP
nº  000A254002.  Estando em termos,  expede-se  o  presente  edital
para  ciência de  terceiros  eventualmente  interessados  (art.  16 do
Provimento nº 65/CNJ) para que, querendo, impugnem a pretensão,
diretamente nesta Serventia, no prazo de  15 (quinze) dias  úteis
(art. 11 da Medida Provisória nº 1.085/21), a fluir após o vigésimo dia
posterior à publicação deste edital, nos termos do artigo 257, inciso
III,  do Código de Processo Civil,  sob pena de prosseguimento  do
procedimento, com anuência tácita à pretensão, na forma da lei.

No dia 13 de junho, a Unio-
donto Pindamonhangaba 
completou 25 anos de existên-
cia e comemorou com a pre-
sença do superintendente exe-
cutivo corporativo do Sistema 
Ocesp. 

Durante o evento, represen-
tando os cooperados, a presi-
dente da UniodontoPinda, Dra. 
Acília Aparecida César Lou-
renço, acompanhada da Dire-
toria Executiva e Conselho de 
Administração, recebeu uma 
placa comemorativa ao jubi-
leu de prata das mãos do dire-
tor superintendente da Ocesp, 
Aramis Moutinho Junior.  A ce-
lebração contou também com 
a presença do Dr. Luís Zacarias, 
presidente da Uniodonto Pau-
lista - Federação das Uniodon-
tos do Estado de São Paulo

Hoje, a UniodontoPinda, 
conta com mais de 50 dentis-
tas cooperados atendendo às 
cidades de  Pindamonhanga-
ba, atendendo também o Dis-
trito de Moreira César, Santo 
Antônio do Pinhal, Campos do 

Jordão, Ubatuba, Roseira, São 
Bento do Sapucaí.

Para a Dra Acília Apareci-
da César Lourenço, presidente 
da UniodontoPinda, o suces-
so desses 25 anos se deve ao 
excelente trabalho realizado 
pelos diretores, cooperados e 
fornecedores. “O trabalho sé-
rio realizado por toda a equi-
pe e seus colaboradores, fez 
com que pudéssemos oferecer 
odontologia de qualidade à po-
pulação das regiões atendidas”, 
destacou 

De acordo com a presidente 
da UniodontoPinda, o apoio do 
Sistema Ocesp foi importante 
para que a Cooperativa tivesse 
resultados positivos e mostra 
o respeito com todas as coope-
rativas paulistas. Ela ressalta 
que receber a homenagem re-
presenta que estamos trilhan-
do o caminho certo. “Nos dá a 
certeza que nosso trabalho não 
foi em vão e que nossa coope-
rativa perpetuou por esses 25 
anos, tentando todos os dias, 
obter melhorias nos proces-

sos, para que possamos atingir 
outros 25 anos com qualidade 
e respeito aos nossos coopera-
dos, clientes e fornecedores”, 
conclui.

Sobre a Uniodonto 
Pindamonhangaba
Fundada em 13 de junho 

de 1997, a Cooperativa iniciou 
os trabalhos em agosto do 
mesmo ano e hoje conta com 
mais de 50 dentistas coope-
rados atendendo nas cidades 
de Pindamonhangaba, Santo 
Antonio do Pinhal, Campos do 
Jordão, Ubatuba, Roseira, São 
Bento do Sapucaí

A Uniodonto tem como 
missão proporcionar à socie-
dade serviços odontológicos 
de excelente qualidade, com 
preços competitivos, visando 
gerar em nossos clientes plena 
satisfação em relação aos ser-
viços prestados.

A matriz funciona na pra-
ça Padre João Faria Fialho, 51 
- Centro - Pindamonhangaba/
SP. Atendimento também por 
telefone (12) 3644-6000.

‘grilo’, atleta 
de Pinda, vence 
“expo Super Show 
bodybuilder”

Pindamonhangaba foi representada no evento “Expo 
Super Show” realizado no Rio de Janeiro, no último fim 
de semana, pelo atleta José Luis Camilo, mais conheci-
do como ‘Grilo’. Ele sagrou-se campeão de Fisiculturis-
mo na categoria Master 40/45 anos. 

‘Grilo’ participará de um dos maiores eventos Bo-
dybuilder, Mister Olímpia, localizado na cidade de São 
Paulo – que ocorrerá no dia 24 de setembro de 2022 – e 
ele deve representar e orgulhar, novamente, a cidade de 
Pindamonhangaba.

Pinda participa de seminário 
nacional de conscientização 
sobre esclerodermia

Um grupo de Pindamonhan-
gaba participou do 7º Seminá-
rio de Conscientização sobre a 
Esclerodermia, dia 25 de junho, 
na Câmara de Vereadores de São 
Paulo. Além dele, outros pacien-
tes participaram assistindo ao 
evento online.

A iniciativa teve apoio da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio do Departamento 
de Comunicação, que forneceu 
banner e material gráfico para a 
equipe do município.

O evento foi organizado pela 
Associação Brasileira de Escle-
rodermia e Doenças Relaciona-
das (ABRAPES) com apoio das 
suas instituições regionais, em 
parceria com o Grupo de Apoio 

ao Paciente Reumático Brasil, da 
Associação Brasileira Superan-
do Lúpus, do Grupo Encontrar 
e com o apoio institucional da 
Sociedade Paulista de Reumato-
logia, da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia, e do Instituto Vi-
das Raras.

Uma das representantes do 
grupo que combate e conscien-
tiza sobre a esclerodermia em 
Pindamonhangaba, Sonia Ve-
loso, explicou que foi uma ativi-
dade “alusiva ao Dia Mundial de 
Conscientização sobre Esclero-
dermia - uma doença autoimune 
rara, que acomete cerca de 200 a 
300 pessoas a cada 1 milhão de 
habitantes”.

De acordo com dados da So-

ciedade Brasileira de Reumato-
logia, a principal característica 
da esclerodermia é o enrijeci-
mento da pele e a diminuição da 
elasticidade, transformando as 
atividades simples em verdadei-
ros desafios. A forma sistêmica 
da doença pode acometer órgãos 
como o coração, pulmão e rins, 
podendo ainda comprometer o 
sistema vascular.

Ainda segundo a sociedade 
brasileira, é uma doença incurá-
vel, porém, importantes pesqui-
sas médicas realizadas em todo 
o Mundo, incluindo o Brasil, tem 
proporcionado a oportunidade 
de tratamento, com alcance do 
controle da doença, conhecido 
como o estado de remissão.

“Para que possamos controlar 
a esclerodermia no Brasil, pre-
cisamos de diagnóstico precoce, 
acesso aos médicos especialistas 
e diretrizes nacionais de trata-
mento que venham resguardar 
o acesso a medicamentos e pro-
cedimentos médicos especiais”, 
completou Sonia Veloso.

Além dela, que representa o 
grupo de pacientes da doença 
em Pindamonhangaba, alguns 
apoiadores também estiveram 
no evento, como a cerimonialista 
Juliana Rosa, o corredor Robson 
Karlos, dentre outros.

O vereador Renato Cebola 
participou online do evento e 
enviou um vídeo falando sobre a 
importância do apoio aos pacien-
tes que possuem a doença. Cebola 
foi o autor da lei que instituiu o Dia 
Municipal de Conscientização so-
bre a Esclerodermia.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Um Anúncio do Passado
Publicava-se em 1882

A compra do palacete do 
barão pela municipalidade

A criticada aquisição do 
antigo solar dos barões 
do Itapeva para sediar 
a Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba

Em abril de 1925 morre a baronesa 
dona Eugênia Bicudo Salgado, vi-
úva do capitão Ignacio Bicudo de 

Siqueira Salgado, barão do Itapeva (se 
grafava Itapeba). Três anos depois os her-
deiros resolveram negociar o antigo solar 
dos barões.

O histórico imóvel localizado na região 
central da cidade, na rua Deputado Claro 
Cesar, antiga rua Sete de Setembro, inte-
ressou à Câmara Municipal. Com o título 
“Pequenos negócios... municipais”, a Tri-
buna (edição 24/6/28), assim divulgou a 
aquisição do palacete para servir de pró-
prio municipal:

“A municipalidade, por intermédio do 
Dr. Alfredo Machado, ex-diretor do Almo-
xarifado do Interior, acaba de adquirir o 
palacete dos barões de Itapeba para ao 
mesmo ser instalada a Câmara Municipal. 
Custou o imóvel aos cofres municipais, a 
quantia de duzentos contos de réis”.

Aqui é justo esclarecer que o Dr. Alfredo 
Machado, identificado na matéria, acredita-
mos tenha sido de forma irônica,  de “ex-di-
retor do Almoxarifado do Interior”, era o pre-
sidente da Câmara e também o intendente. 
Naquele tempo, Prefeitura era denominada 
Intendência e prefeito, intendente. 

Conforme consta na história de Pin-
damonhangaba (ver livro de Luiz Carlos 
Loberto: “Homenagem a Pindamonhan-
gaba” – Gráfica e Editora São Benedito, 
2005, capítulo “Presidentes da Câmara”), 
do ano de 1922 até 1947, os presidentes da 
câmara eram também os prefeitos, acu-
mulando cargos. Daí o fato de na aquisi-
ção não ser mencionado o Executivo.   

Divergências partidárias sempre exis-
tiram. O jornal Tribuna do Norte, tal-
vez por conta disso fosse contrário à tal 
compra pela administração municipal da 
época. Dando a entender que havia ou-
tras prioridades mais interessantes ao 
município. Isso revelava claramente a se-
quência do artigo:  

“Uma Câmara exausta, que tem suas fi-
nanças em péssimas condições, que paga 
com atrasos os juros de suas dívidas, que 
não são pequenas, estará daqui a pouco 
instalada num magnífico palácio, compra-
do a prazo de cinco anos. Belíssimo. No en-
tanto, a população do município reclama 

todos os dias que não tem água, que seu 
abastecimento é insuficiente e não chega 
para as necessidades do município...”

E segue divulgando o que deveria ser 
prioridade para os munícipes naquele 
momento, como a falta de um mercado 
municipal que atendesse melhor a po-
pulação: “...não tem mercado, apesar de 
haver verba para a sua construção (dádiva 
de 100 contos, da família Dino Bueno); que 
ao atual não é possível continuar, por estar 
instalado em velho pardieiro, e em péssi-
mas condições de higiene”. 

Acentuava os outras carências de Pin-
damonhangaba: “A cidade reclama con-
sertos em suas ruas, que todas esburaca-
das, lembram uma cidade em completo 
abandono, tudo atestando uma incúria 
administrativa digna de lastimar e pesar”. 

Neste contexto não faltou a divergên-
cia que a Tribuna tinha contra o órgão in-
formativo rival, jornal Folha do Norte: “E 
a “Folha”, pela compra do palácio, se enfei-
ta toda com bandeirinha, marca festa de 
Santa Cruz de roça, para louvar os feitos 
da grandiosa administração!”.

E ironizava: “Realmente, é uma extraor-
dinária administração, a que ali estará, na 
gestão da vida do município. Instalada em 
palacete, o pessoal da folha quer fazer crer 
a população da cidade, que por lá, tudo vai 
no melhor dos mundos; suas finanças: que 
suas finanças estão em ótimas condições, 
e que daqui a pouco teremos ainda, o mer-
cado municipal, um aprendizado agrícola 
e outros melhoramentos”.

Finalizando, destacava: “...o povo, que não 
era de todo néscio, lembraria o dito popular: 
‘Quando a esmola é demais, o santo descon-
fia’. Aquele negócio de compra de palácio, 
por duzentos contos...’trazia água no bico’”.

A crítica continuou

Na edição seguinte, a de 29 de julho de 
1928, no artigo intitulado “A compra do 
palacete”, continuou “batendo”:

“A Câmara municipal, pelo seu presi-
dente Dr. Alfredo Machado, ex-diretor de 
Almoxarifado do Interior, adquiriu dos 
herdeiros dos Barões de Itapeba, pela ele-
vada soma de 200 contos, o prédio em que 
está presentemente funcionando”.

Confessando que a notícia era velha, 
pois já havia sido comentada em suas pá-
ginas, a Tribuna alertava os leitores para o 
que havia de novo. Alertava os munícipes 
quanto a uma vantagem que teria recebi-
do o Dr. Alfredo Machado na aquisição do 
prédio para a Câmara.

Segundo a Tribuna, na transação imo-
biliária havia levado vantagem o presi-
dente da Câmara: “Os felizardos proprietá-
rios do palacete, em agradecimento e paga 
pelo ótimo negócio arranjado pelo Dr. Ma-
chado, fazendo com que a Câmara adqui-
risse o imóvel por aquela quantia, quando 
há bem pouco tempo, esteve à venda por 
preço muito mais baixo, deram-lhe de pro-
pina todo o rico mobiliário que guarnecia 
o palacete, num valor aproximado de 30 
contos”.

No encerramento daquela matéria, o 
articulista da Tribuna do Norte provocava 
com ironia:

“Os munícipes que pagam seus impos-
tos, que respondam agora, se tudo isso 
não é muito honesto!... muito humano. 
Sim, vender para uma municipalidade 
como a nossa, tão folgada, tão rica, um pa-
lácio por 200 contos e receber de comissão 
30 contos, mesmo sendo presidente desta 
“corporação”, não é motivo para nenhum 
escândalo. E não é mesmo”.

Solar dos Barões do Itapeva foi adquirido pela municipalidade em 1928

Notas sobre 
o palacete

É um exemplar da arquitetura 
residencial da aristocracia cafeei-
ra do Vale do Paraíba. Sua constru-
ção, estilo neoclássico, teve início 
na segunda metade do século XIX, 
para residência dos Barões do 
Itapeva.

Ocupado pela administra-
ção municipal, Intendência (era 
a denominação de prefeitura), 
e Câmara, em 1928, conforme a 
matéria registrada pela Tribuna 
e comentada ao lado, somente em 
1934 foi adquirido pelos Poderes 
Municipais.

A denominação “Palacete 10 de 
Julho” recebeu, conforme Lei Muni-
cipal datada de 11 de julho de 1948, 
durante o governo municipal do 
professor Manoel Ribeiro, primei-
ro prefeito após o fim do período 
ditatorial Getúlio Vargas

Tombado pelo Condephaat em 
1969, o palacete sediou a Câmara 
Municipal até 1984 e a Prefeitura 
até julho de 2007. No início do ano 
de 2009, passou por uma restau-
ração. 

Aberto à visitação pública, atu-
almente abriga a Secretaria de Cul-
tura e Turismo, a APL-Academia 
Pindamonhangabense de Letras e, 
no subsolo, o arquivo histórico do 
Centro de Memória Barão Homem 
de Mello e o Centro de Atendimento 
ao turista.

band.uol.com.br

Renato San Martin 

A crítica 
continuou

Reprodução


