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Radares entram em teste junto 
ao Inmetro; e operação tem 
previsão para início em 15 de julho

O Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba comunica à população e 
motoristas do município que os 
radares de fiscalização eletrô-

Pindamonhangaba conta atualmente com 110 mil veículos que circulam em 1.700 ruas e avenidas

Em apenas cinco meses, Pinda 
gerou 731 novos empregos

MAIO/2022
1.353 contratações
1.129 demissões
SALDO = 224 vagas

Em maio, Pindamonhangaba realizou 1.353 contratações e 1.129 demissões, gerando um saldo positivo de 224 novas vagas

Pindamonhangaba fechou os 
cinco primeiros meses de 2022 
gerando 731 novos empregos no 
mercado de trabalho e se man-
tém entre as que mais geram 
oportunidades de trabalho na 
região do Vale do Paraíba.

A informação foi apontada 
segundo levantamento do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, 
através do Caged (Cadastro Geral 
do Emprego), divulgado nesta 
semana, referente à evolução no 
mercado de trabalho no mês de 
maio deste ano.

PÁG. 3

PÁG. 6

Cidade promove 
Encontro Regional 
de Fiscais de Obras

A Secretaria de Obras e Planejamento da 
Prefeitura de Pindamonhangaba promo-
veu o primeiro Encontro Regional de Fis-
calização de Obras Particulares, dia 29 de 
junho, no auditório municipal. 

A iniciativa reuniu cerca de 40 profissio-
nais das cidades de Pindamonhangaba, 
Taubaté, Guaratinguetá e Tremembé, que 
debateram questões sobre a temática. 

Covid-19: Pinda reduz 
idade de vacinação 
de 4ª e 5ª doses

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba inicia vacinação 
de 5ª dose contra a Covid-19 para 
pessoas com 40 anos ou mais com 
alto grau de imunossupressão nes-
sa quinta-feira (30); 4ª dose será 
aplicada em pessoas com 40 anos 
ou mais. Confira locais e horários.
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nica de velocidade iniciarão nos 
próximos dias o período de tes-
tagem e certificação junto ao In-
metro.

Após esse período de teste, 

os equipamentos têm previsão 
para início da operação da fisca-
lização eletrônica a partir do dia 
15 de julho.

PÁG. 2

Ketiley Batista conquista 
segundo lugar no ‘Troféu 
Brasil de Atletismo’

Em sua quinta participação no “XLI Troféu Brasil de Atletismo”, a 
maior competição da modalidade na América Latina, Ketiley Batista 
conquistou a medalha de prata. 
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Maurício Cavalheiro ocupa a cadeira nº 30 da 
APL - Academia Pindamonhangabense de LetraProseando

Eu indico
A indicação dessa semana é  

livro“O Poder do Hábito”
Você quer mas não 

consegue iniciar atividades 
físicas regularmente?

O poder do hábito é o 
livro certo pra você que está 
querendo mudar de rotina! 
Nós temos diversos hábitos 

e todos eles influenciam 
na nossa personalidade e 

dia a dia. Que legal seria 
podermos controlar nossos 

hábitos?
O livro nos ensina 

estratégias e pontos chaves 
que seguindo eles podemos 

mudar a nossa vida!
                                                                                                        

gabriel Castro- estagiário 
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C0NVERSA NO JARDIM
Qual o nome da avó? Junte as 

primeiras letras das flores ímpa-
res, desvende esse enigma e envie 
a resposta ao WhatsApp 99735 
0611.

A avó, com nome de flor, mo-
rava em uma casa centenária 
no centro da cidade. Apesar das 
intempéries, o imóvel mantinha 
impecáveis as paredes de suaves 
tons de rosa, as portas e janelas 
cor de algodão, e o jardim multi-
colorido de cem metros quadra-
dos que primaverava até o portão 
de entrada.  

Diariamente, aparecia alguém 
querendo adquirir o imóvel para 
desfrutá-lo como residência; ou, a 
fim de demoli-lo e substitui-lo por 
edifícios edilícios. Apesar de pro-
postas com cifras de mega-sena, 
ela não manifestava nenhum in-
teresse.

Eu a conheci no dia que parei 
sobre a calçada, embevecido com 
dúzias de colibris pairando no ar, 
sugando néctar de flores. Ela se 
aproximou, enxugou o suor da 
testa com o braço e sorriu. Troca-
mos algumas palavras, suficien-

tes para que confiasse em mim e 
me convidasse para conhecer o 
jardim.

— Tem orquídeas?
— De várias espécies. Têm tam-

bém magnólias, camélias, ama-
rílis, tulipas, rosas, calêndulas, 
gerânios, begônias, azaléas, pe-
túnias, rabos-de-gato, hortênsias, 
íris, jasmins, dálias, lírios, acácias...

Ela foi desfiando nome de flo-
res que eu não conhecia. Em se-
guida, contou:

— Eu e meu marido fomos mui-
to felizes aqui. Éramos um casal 
sem ausências, sem descuidos, 
sem aborrecimentos. Gostávamos 
de andar descalços, do contato 
com a terra, de cuidar das flores, 
das borboletas, das joaninhas, 
dos passarinhos. Hoje faz cinco 
anos e dezessete dias que ele foi 
cuidar dos jardins de Deus.  

Ela amuou. Procurei palavras 
de solidariedade, mas não encon-
trei nenhuma que fosse eficiente 
naquele momento. 

Estávamos ao lado de um ro-
seiral florido, que até hoje duvido 
haver no mundo alguém que con-
siga poetizá-lo. 

Enquanto ela falava, arrisquei 

pedir meia dúzia daquelas rosas 
para presentear minha esposa.

— Posso fazer um pedido?
O olhar dela estava distante. 

Depois de breve silêncio, conti-
nuou a falar.

— Tenho muitos netos. Apare-
cem aqui só por interesse. Alguns 
andam de namorico. Esses apa-
recem para tentar roubar minhas 
flores. Não deixo. Não mesmo. Me 
ajudar a cuidar ninguém vem. 

A voz dela se embargou.
— Flores colhidas têm menos 

tempo de vida. Arrancar uma flor 
de sua haste é o mesmo que ar-
rancar a orelha de uma pessoa. 
Um galho, um braço. As planti-
nhas são seres vivos. Se alguém se 
deslumbra com a beleza de uma 
flor, que a visite sem agredi-la. 

Uma lágrima pendurou-se nos 
olhos dela.

— Desculpe. O senhor queria 
me fazer um pedido?

Abaixei a cabeça, respirei fun-
do, criei coragem e pedi: 

— Posso trazer minha esposa 
para conhecer o seu jardim?

Radares entram em teste junto ao 
Inmetro; e operação tem previsão 
para início em 15 de julho

Confira os pontos que recebe-
rão radares, velocidade definida 
será de 40 ou 50 km/h conforme 
trafegabilidade de cada ponto

O Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba comunica a população e 
motoristas do município que os 
radares de fiscalização eletrô-
nica de velocidade iniciarão nos 
próximos dias o período de tes-
tagem e certificação junto ao In-
metro.

Após esse período de teste, 
os equipamentos têm previsão 
para início da operação da fis-
calização eletrônica a partir do 
dia 15 de julho, quando deverão 
entrar oficialmente em ativida-
de. Segundo o Departamento de 
Trânsito, os estudos para defini-
ção da velocidade de cada ponto 
foram finalizados e os espaços já 
estão sinalizados com as placas 
indicativas da velocidade permi-
tida, conforme as normas e téc-
nicas de mobilidade urbana.

Todos os espaços públicos 
que terão a operação de radar 
estão identificados com a sina-
lização do limite de velocidade e 
aviso de fiscalização eletrônica 
e, nos próximos dias, a Prefeitura 
iniciará a campanha de divulga-
ção com faixas nas proximidades 
do espaço.

Limite 40m/h
• Anel Viário - Rua Japão – 

Parque da Nações
• Anel Viário – altura 

condomínio MRV após Rota-

tória João do Pulo
• Anel Viário - Rua Sebas-

tião Vieira Machado – ao lado 
Village Paineiras

• Rua Alcides Ramos No-
gueira - em frente ao Shopping 
Center

• Av. José Adhemar César 
Ribeiro – Avenida do Zito em 
Moreira César

Limite 50km/h
• Rua Dr. Fontes Júnior 

– próximo a Padaria Bandeira - 
Alto Cardoso

• Anel Viário - Av. Geraldo 
J. R. Alckmin – próximo ao Par-
que da Cidade

• Rua Suíça - em frente ao 
bairro Carangola

Pindamonhangaba conta 
atualmente com 110 mil veícu-
los que circulam em 1.700 ruas 
e avenidas com mais de 60 km 
de ciclovia ou ciclofaixa. Com o 
crescimento urbanização e ver-
ticalização de moradias, diver-
sas áreas apresentam conflitos 
que acabam não sendo con-
tornados com instrumentos de 
conscientização, implantação de 
sinalização, semaforização ou 
redutores de velocidade. “Dessa 
forma, para preservar vidas, o 
município avalia a necessidade 
de implantar radares para disci-
plinar a velocidade em espaços 
de maior incidência de aciden-
tes”, afirmou o secretário de Se-
gurança, Fabrício Pereira.

Um dos pontos críticos apon-
tado em levantamento da Prefei-

tura é o Anel Viário, que irá rece-
ber a maioria dos radares, todos 
com limite de 40 km/h. “Embora 
ao passar pelo radar o limite seja 
de 40km/h, é importante o mo-
torista observar por exemplo, 
que antes de um deles, em fren-
te ao condomínio MRV, onde a 
circulação de pedestre é maior, 
o limite é 30 para aumentar a 
probabilidade de sobrevivência 
em casos de acidentes”, explicou 
o secretário adjunto José França 
Vidal.

Avançar sinal Vermelho - 
Outra situação monitorada pelo 
Departamento de Trânsito da 
Prefeitura é o risco de aciden-
te em alguns pontos, onde a in-
cidência de motorista avançar 
sinal vermelho é maior. Essa si-
tuação foi detectada no início da 
Rua São João Bosco, em frente ao 
Posto Guerrero/Casa Pia e tam-
bém no novo semáforo de acesso 
ao Tenda no Anel Viário.

Para evitar essa situação con-
tumaz, foi instalado um sistema 
nos semáforos para identificar a 
infração.

“Infelizmente a imprudência 
humana coloca em risco a vida 
no trânsito e precisamos dar 
uma resposta para não ter-
mos outras vidas ceifadas. 
Os motoristas que respeitam 
as leis de trânsito e são pru-
dentes não precisam se pre-
ocupar, a penalidade será 
para punir quem não respei-
ta a lei”, concluiu o secretário 
Fabrício.

Internet

Reaquecimento da economia

O município de Pindamonhangaba fechou os 
cinco primeiros meses de 2022 gerando quase 

800 novos empregos no mercado de trabalho.

Com este número, a cidade se mantém entre as que 
mais geram oportunidades de trabalho na região do 
Vale do Paraíba.

Os dados foram divulgados por meio de 
levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, 
através do Caged (Cadastro Geral do Emprego), 
publicados nesta semana.

De acordo com essas informações, em maio, 
o município realizou 1.353 contratações e 1.129 
demissões, gerando um saldo positivo de 224 novas 
vagas. 

O setor de serviços alavancou os números com 136 
novas oportunidades no mercado de trabalho, seguido 
do setor industrial com 107 vagas, comércio com 14 
vagas e agronegócios com duas vagas. O setor da 
construção civil foi o destaque negativo (com redução 
de 35 vagas).

No acumulado do ano a geração de vagas está 
somando 731 novas oportunidades de emprego.

Considerando a variação média – que, segundo o 
Caged, é a forma mais justa de medir a geração de 
empregos, já que demonstra a evolução do total de 
carteiras assinadas em relação ao mês anterior –; 
Pindamonhangaba aparece bem colocada na região 
à frente de municípios de maior porte. Pinda fechou 
abril com 34.036 carteiras assinadas, passando para 
34.260 em fevereiro, evoluindo 0,66%.

Neste contexto, Pindamonhangaba vem 
acompanhando a evolução crescente do Brasil e do 
Estado de São Paulo quanto ao reaquecimento de sua 
economia e com uma política de atração de novos 
investimentos, visando à queda do desemprego.

Para a prefeitura, além do destaque na indústria 
e no comércio, apoiar cada vez mais o terceiro 
setor e possibilitar abertura de pequenos negócios 
como salão de beleza; escritório de advocacia ou 
contabilidade ou ramo de alimentação, por exemplo, 
estão entre as ações para fomentar a economia local. 
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Em apenas cinco meses, Pinda 
gerou 731 novos empregos

Pindamonhangaba fechou os 
cinco primeiros meses de 2022 
gerando 731 novos empregos 
no mercado de trabalho e se 
mantém entre as que mais 
geram oportunidades de 
trabalho na região do Vale do 
Paraíba.

A informação foi apontada 
segundo levantamento do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego, através do Caged 
(Cadastro Geral do Emprego), 
divulgado nesta semana, 
referente à evolução no 
mercado de trabalho no mês de 
maio deste ano.

Em maio, o município 
realizou 1.353 contratações e 
1.129 demissões, gerando um 
saldo positivo de 224 novas 
vagas. Segundo os dados, o 
setor de serviços alavancou 
os números com 136 novas 
oportunidades no mercado 
de trabalho, seguido do setor 
industrial com 107 vagas, 
comércio com 14 vagas e 
agronegócios com 2 vagas. O 
setor da construção civil foi o 
destaque negativo com redução 
de 35 vagas.

No acumulado do ano a 
geração de vagas está somando 
731 novas oportunidades de 
emprego.

Considerando a variação 
média, forma mais justa de 
medir a geração de empregos, 

pois demonstra a evolução do 
total de carteiras assinadas 
em relação ao mês anterior, 
Pindamonhangaba aparece 
bem colocada na região à frente 
de municípios de maior porte. 
Pinda fechou abril com 34.036 
carteiras assinadas, passando 
para 34.260 em fevereiro, 
evoluindo 0,66%.

“Os dados mostram que 
Pindamonhangaba acompanha 
a evolução crescente do 
Brasil e do Estado de São 
Paulo no reaquecimento de 
sua economia e com a nossa 
política de atração de novos 
investimentos torcemos para 
que o desemprego continue em 
queda”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Roderley Miotto.

Para o prefeito Isael 
Domingues, o setor de serviços 
vem se destacando em diversos 
meses seguidos em virtude da 
abertura de pequenos negócios 
que fomentam a economia. 
“Evidente que a indústria e o 
comércio têm seu destaque, mas 
o setor de serviços vem sendo 
primordial na nossa economia. 
Queremos apoiar cada vez mais 
o terceiro setor e possibilitar 
abertura de pequenos negócios 
como salão de beleza, escritório 
de advocacia ou contabilidade, 
ramo de alimentação, entre 
outros”, destacou o prefeito Isael.

Divulgação

Show de rock promete agitar o 
Paineiras Country Club neste dia 2 

Para quem gosta 
de pop rock pode 
se preparar para o 
início de julho em 
Pindamonhangaba, no 
próximo sábado, dia 2, 
acontecerá no Paineiras 
Country Club a partir 
das 22 horas um show 
dose dupla.

Na ocasião, haverá 
apresentação da Banda 
Bellator tocando muito 
rock´n´roll e também 
a Banda LaDama, 
que levará ao palco 
um repertório eclético 
com arranjos de Pink 
Floyd, Beatles, Queen, 
Metallica, AC/DC, Amy 
Winehouse, The Doors, 
entre outros.

Além disso, haverá 
a participação dos 
DJs Serginho e Thiago 
Bueno. 

Os ingressos podem 
ser adquiridos no site 
facilitaingressos.com.br. 

A reserva de 
mesas deve ser feita 
diretamente na 
secretaria do clube. 
Informações no telefone 
(12)3642-8599

facilitaingressos.com.br. 

Pinda fará parte da 
Diretoria Estadual 
da Anamma

A secretária de Meio Ambien-
te de Pindamonhangaba, Maria 
Eduarda San Martin, foi eleita 
como suplente Anamma – SP 
(Associação Nacional de Municí-
pios e Meio Ambiente – São Pau-
lo), representando os municípios 
das Bacias Hidrográficas do Rio 
Paraíba do Sul.

A eleição vale para o biênio 
2022-2023 e ocorreu de maneira 
online, dia 27 de junho.

Maria Eduarda disse que é 
uma honra representar a região 
na associação e poder debater 
medidas ambientais com profis-
sionais do estado de São Paulo, 

fortalecendo as pautas munici-
pais e principalmente da nossa 
região.

Pinda fará parte da Anamma 
São Paulo em parceria com o 
município de São José dos Cam-
pos, onde o Secretário de Urba-
nismo e Sustentabilidade, Mar-
celo Manara, ocupará a cadeira 
titular.

A Anamma é uma entidade 
do terceiro setor, fundada em 
1988, que presta relevante servi-
ço de interesse coletivo ao agre-
gar gestores municipais em prol 
de uma gestão ambiental local 
sustentável.



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 30 de junho  de 20224

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 039/2022 (PMP 1082/2022) 
Para “aquisição de agregados (pedrisco e pó de pedra) para serem utilizados em di-
versas obras do Município de Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas dia 
12/07/2022 às 14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 071/2022 (PMP 2796/2022) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vidraçaria 
com fornecimento, instalação e troca de vidros, bem como a retirada, aplicação e 
raspagem de massa para vidros, para atender demanda da Secretaria Municipal de 
Educação de Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas dia 13/07/2022 às 
14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO PRESENCIAL 081/2022 (PMP 4089/2022) – REABERTURA 
Para “aquisição de “câmeras detectas por inteligência de trânsito com leitura de pla-
ca”; câmeras de vídeo monitoramento para ampliação da rede de monitoramento de 
segurança ligadas ao CSI (Centro de Segurança Integrada), e serviço de instalação 
dos postes galvanizados”, com recebimento dos envelopes dia 14/07/2022 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 118/2022 (PMP 6647/2022) 
Para “aquisição de medicamentos Rename e Remume para atender aos usuários do 
SUS através da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba”, com recebimento das 
propostas dia 14/07/2022 às 14h e início dos lances às 14h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 084/2022 (PMP 4372/2022) 
Comunicamos o adiamento “sine die “, da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
impressora digital látex para grandes formatos e sinalização viária”, conforme solicita-
ção do Departamento de Trânsito, para análise da impugnação interposta pela empre-
sa Rizon Industria de Máquinas LTDA EPP (protocolo nº 34699/2022). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL 108/2022 (PMP 3940/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo 
de referência, homologou, em 29/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manu-
tenções 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”, em favor da em-
presa Serras Vale Máquinas e Serviços Ltda, o item 01, no valor total de R$ 15.280,00. 

PREGÃO PRESENCIAL 124/2022 (PMP 7292/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo 
de referência, homologou, em 29/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de serviço de fornecimento e transporte de refeições e lances para atle-
tas, dirigentes e apoio nos Jogos da Melhor Idade - JOMI, do Estado de São Paulo”, 
em favor da empresa Santa Ines Buffet e Eventos Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 04, no 
valor total de R$ 172.000,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO PRESENCIAL 040/2022 (PMP 2071/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para a pres-
tação de serviços de portaria e controladoria de acesso nas piscinas dos Centros 
Esportivos da Semelp”, foi firmado o contrato 115/2022, de 13/06/2022, no valor de 
R$ 294.024,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Força de 
Elite Conservação e Serviços Ltda, o Sr Maicon Aparecido Silva Santos. 

PREGÃO ELETRÔNICO 080/2022 (PMP 3391/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para licenciamento de pro-
gramas de computador (software aplicativo) integrados em ambiente web multiusuário, 
para área tributária, abrangendo os serviços de customização, implantação e treina-
mento de servidores e manutenção”, foi firmado o contrato 110/2022, de 09/06/2022, 
no valor de R$ 80.400,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato o Sr Claudio Antonio de Godoy Fonseca, e pela contratada, empre-
sa Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda, o Sr Mykola Szoma Filho. 

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO PRESENCIAL 093/2022 (PMP 5345/2022) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
para atuar na retaguarda médica de urgência e emergência e equipe multiprofissio-
nal especializada para o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços 
de remoção terrestre de pacientes e atendimento pré-hospitalar móvel de urgência 
e emergência Samu 192 do Município de Pindamonhangaba”, por determinação do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 00014404.989.22-0). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 (PMP 1777/2022) 
A autoridade superior, retificou, em 22/06/2022, o despacho de homologação da licita-
ção supra, que cuida de “aquisição de materiais de enfermagem para suprir demanda 
das Unidades de Saúde do Município por 12 meses”, homologando em favor da em-
presa Medical Chizzolini Ltda, o item 40, no valor unitário de R$ 1,90. 

PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 (PMP 3547/2022) 
A autoridade superior homologou, em 23/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em conserto, montagem e desmon-
tagem de pneus da frota da Subprefeitura Municipal de Moreira César, por um período 
de 12 meses”, em favor da empresa Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem 
Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 48.070,00. 

PREGÃO PRESENCIAL 101/2022 (PMP 5347/2022) 
A autoridade superior homologou, em 23/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada, para fornecimento de água, a ser 
entregue por ocasião dos eventos institucionais e de capacitação realizados pela Se-
cretaria Municipal de Cultura e Turismo”, em favor da empresa CC Rezende Santo 
Pani Padaria e Confeitaria, o item 01, no valor unitário de R$ 2,60. 

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: 013/22
Atividade: Drogaria
Razão Social:  J F Vera Ross
CNPJ / CPF: 19.935.059/001-08
Rua das Andorinhas, 770
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Richard M S Ross
CPF : 28504728838
Auto de Infração nº 2609
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de Multa:  3786
Recurso: Não apresentou recurso
Notificação recolhimento multa: 3011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.176, DE 16 DE MAIO DE 2022.
Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura – CMC.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento na Lei nº 4.966, de 23 de setembro de 2009, alterada pela Lei nº 5.118, de 
20 de outubro de 2010,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura – CMC, parte 
integrante deste Decreto.
Parágrafo único. O Regimento Interno foi elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura – 
CMC, nos termos da Ata da Reunião Ordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2022.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma 
Secretário de Cultura e Turismo

Registrado e publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 16 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I - NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º- O Conselho Municipal de Cultura - CMC, 
instituído pela Lei n°4.966, de 23 de setembro 
de 2009 e alterado pela Lei nº5118 de 20 de 
outubro de 2010 é órgão deliberativo, consultivo 
e de cárater permanente, que tem por objetivo 
contribuir para a elevação, incentivo e a difusão 
da Cultura no Município de Pindamonhangaba, 
com base no artigo 216 da Lei Orgânica do 
Município.
Parágrafo Único - Compete ao Conselho Mu-
nicipal de Cultura – CMC propor, acompanhar, 
avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas 
para o desenvolvimento da Cultura, a partir de 
iniciativas governamentais ou em parceria com 
agentes privados sempre na preservação do 
interesse público;
a) Incentivar estudos, eventos, atividades per-
manentes e pesquisas na área da cultura;
b) Propor e analisar políticas de geração, capta-
ção e alocação de recursos para o setor cultural;
c) Colaborar na articulação das ações entre 
organismos públicos e privados da área da 
cultura;
d) Analisar e emitir pareceres sobre questões 
culturais;
e) Estudar e sugerir medidas que visem a ex-
pansão e o aperfeiçoamento das atividades e 
investimentos realizados pelo Município no que 
se refere a cultura;
f) Incentivar a permanente atualização do ca-
dastro das entidades culturais do município;
g) Buscar articulação com outros conselhos e 
entidades afins objetivando intercâmbios, acú-
mulo de experiências e ações conjuntas quan-
do possível;
h) Auxiliar a administração pública municipal 
quanto as diretrizes para a política cultural;
i) Elaborar e aprovar seu regimento interno;
j) Auxiliar na elaboração de critério para o es-
tabelecimento de convênios entre a administra-
ção pública municipal e organizações públicas 
ou privadas.

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO
Art. 2º- O CMC funcionará por meio de reuniões 
ordinárias mensais e extraordinárias, mediante 
convocação pelo seu Presidente ou de um terço 
de seus membros titulares, sendo dado previa-
mente conhecimento de pauta da reunião.
§ 1º - As convocações das reuniões ordinárias 
serão feitas por escrito ou por meio eletrônico 
pelo Presidente aos titulares em caráter obri-
gatório e, dos suplentes em caráter facultativo 
com antecedência mínima de 03 (três) dias, as 
extraordinárias com um dia.
§ 2º - As reuniões terão início nos dias e horá-
rios estabelecidos, com uma duração máxima 
de duas horas, podendo ser prorrogada.
§ 3º - O quórum para o início das reuniões será 
de 08 (oito) conselheiros.
§ 4º - Caso não haja quórum, para o início da 
reunião haverá uma tolerância de quinze minu-
tos. Esgotado o prazo, com um quórum mínimo 
de 06 (seis) conselheiros a reunião será inicia-
da, não havendo o quórum mínimo, a ata será 
lavrada e a reunião encerrada e a pauta pro-
posta para uma reunião extraordinária em um 
prazo de 01 (uma) semana.
§ 5º - Nenhum membro presente a reunião 
poderá eximir-se de votar ressalvando-se aos 
casos de impedimento, declarados pelo mesmo 
ou se o impedimento for declarado pela maioria 
dos presentes à reunião.
§ 6º- Ao anunciar o resultado das votações o 
Presidente do Conselho declarará quantos 
votaram favoravelmente ou em contrário ou 
abstenção.
§ 7º- As reuniões serão coordenadas pelo Pre-
sidente, na sua ausência pelo Vice-Presidente, 
na ausência de ambos pelo Secretário e na au-
sência deste por um Conselheiro indicado pelos 
presentes.
§ 8º - Serão tratados nas reuniões ordinárias 
e extraordinárias exclusivamente assuntos pre-
viamente pautados, sendo expressamente ve-
tada qualquer discussão ou resolução referente 
a assuntos não constantes na pauta, salvo deli-
beração em contrário do CMC.
§ 9º - Perderão os mandatos as representações 
titulares que não comparecerem a 03 (três) reu-
niões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas 
no ano, salvo se a ausência for justificada.
§ 10º - A justificativa deverá ser enviada a 
Secretaria executiva do CMC por escrito até 
a data da reunião, cabendo ao Presidente ou 
Vice-presidente a sua apreciação, podendo 
esta recorrer à plenária do CMC se assim julgar 
necessário.
§ 11º - A/O Secretaria(o) do CMC oficiará o 
Conselheiro Titular da Sociedade Civil ou da 
Administração Pública quando da sua 03 (ter-
ceira) faltas consecutivas ou 05 (quinta) inter-
caladas.
§ 12º- Nas reuniões ordinárias ou extraor-
dinárias, constatadas vagas decorrentes do 
não comparecimento de membros titulares os 
membros suplentes presentes ocuparão auto-
maticamente estas vagas, incorporando-se ao 
quórum de presença e obedecendo aos seguin-
tes requisitos:
a) O Suplente ocupará a vaga do titular dentro 
do mesmo segmento;
b) Não havendo comparecimento do Suplente 
do mesmo segmento a vaga será ocupada por 
outro segmento, obedecendo a ordem sequen-
cial, conforme a Lei 5.118 de 20 de outubro de 
2010, Artigo 3º Parágrafos I e II.
§ 13º- Terão direito a voz e voto somente os 
membros titulares, sendo que os Suplentes e 
demais convidados poderão inscrever-se junto 
ao Secretário do Conselho para breves comu-
nicados, no máximo 05 (cinco) minutos, obe-
decendo o limite máximo de 06(seis) inscritos.

CAPÍTULO III - DAS ELEIÇÕES
Art. 3º - O processo eleitoral para a escolha dos 
Conselheiros será aberto 30 (trinta) dias antes 
do término dos mandatos do Conselho; ca-
bendo ao Presidente designar uma Comissão 
Especial com poderes sendo suas decisões so-
beranas, para organizar o pleito, elaborar edital, 
examinar a documentação, lavrar pareceres so-
bre os pedidos de
inscrição das entidades e ou segmentos repre-
sentativos dos segmentos culturais; e encami-
nhá-los ao Conselho para homologação.
Cada entidade, movimento ou segmento Cultu-
ral da Sociedade Civil, poderá indicar 02 (dois) 
candidatos para concorrer à eleição de conse-
lheiro.
§1º - A Comissão Especial publicará edital na 
Imprensa Oficial do Município convocando os 
segmentos representativos para o processo 
eleitoral, estabelecendo os procedimentos para 
habilitação e os respectivos prazos.
§2º - O pedido de inscrição do segmento repre-
sentativo para participar do processo eleitoral 
deverá ser feito no Departamento de Cultura, 
mediante requerimento indicando para qual 
dos 08 (oito) segmentos culturais desejam ser 
incluído, e anexando os seguintes documentos
a) Prova de que preenche os requisitos do arti-
go 3º da Lei 5.118/10.
b) Relatório das atividades realizadas dentro do 
segmento cultural.
c) O prazo de homologação da inscrição se 
dará 05 (cinco) dias antes do período marcado 
para as eleições.
§3º - Encerrado o período de inscrição e ob-
servadas às normas do edital de convocação, 
o Conselho publicará na Imprensa Oficial do 
município a relação dos segmentos representa-
tivos homologados e aptos a votarem, abrindo 
prazo para recursos.
§4º - Os membros do Conselho cumprirão 
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida 
a reeleição por 01 (um) mandato consecutivo 
que terminarão com o mandato eletivo do atual 
governo.
§5º - O Presidente do Conselho Municipal de 
Cultura, o Vice-Presidente e o 1º e 2º secre-
tários, serão escolhidos entre os Conselheiros 
mediante votação na primeira reunião, após a 
nomeação e posse do Conselho.
§6º - O Presidente do Conselho Municipal de 
Cultura deverá ser escolhido dentre os repre-
sentantes da Sociedade Civil e o Vice-presiden-
te deverá ser escolhido dentre os representan-
tes do Poder Público.

CAPÍTULO IV - DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º - O Conselho Municipal de Cultura será 
constituído por 16 (dezesseis) membros, sen-
do 08 (oito) membros indicados pela Adminis-
tração Pública e 08 (oito) membros eleitos em 
Assembleia geral, com seus respectivos su-
plentes, sendo:
I - Um Conselheiro de Artes Cênicas e Suplente.
II - Um Conselheiro de Artesanato e Suplente.
III - Um Conselheiro de Audiovisual/ Artes Visu-
ais e Suplente.
IV - Um Conselheiro de Cultura Popular e Su-
plente.
V - Um Conselheiro de Dança e Suplente.
VI - Um Conselheiro de Literatura e Suplente.
VII - Um Conselheiro de Música e Suplente.
VIII - Um Conselheiro de Cultura Afro-Brasileira 
e Suplente.

CAPÍTULO V - INDICAÇÃO E SUBSTITUI-
ÇÃO DOS MEMBROS
Art.5º – Os Conselheiros da Sociedade Civil 
eleitos para compor o Conselho poderão ser 
substituídos:
§ 1º - Por meio de comunicação formal por 
escrito, encaminhada a secretaria executiva 
do CMC, pelo Conselheiro da Sociedade Civil 
interessado em ser substituído.
§ 2º - Por meio do Presidente ou 1/3 do Conse-
lho, quando o membro extrapolar as faltas pre-
vistas no § 9º do art. 2º deste regimento.

CAPÍTULO VI - DO PRESIDENTE
Art. 6º – Compete ao Presidente do CMC:

I- Convocar os Conselheiros para as reuniões 
ordinárias e extraordinárias;
II- Presidir as reuniões do Conselho e coorde-
nar os debates;
III- Representar o Conselho em suas relações 
externas, em juízo ou fora dele;
IV- Assinar documentos, resoluções e dar-lhes 
publicidade;
V- Promover a negociação política e adminis-
tração operativa, visando a execução das deci-
sões do Conselho;
VI- Receber os novos Conselheiros e dar-lhes 
posse nos termos deste Regulamento Interno 
e normas complementares estabelecidas pelo 
Conselho;
VII- Delegar competências desde que previa-
mente submetidas à aprovação do Conselho;
VIII- Desempenhar outras atribuições pertinen-
tes para o bom funcionamento do Conselho;
IX- Encaminhar as deliberações ao executivo.
X- Exercer o voto de qualidade.
Art. 7º – Compete ao Vice-Presidente do CMC:
Parágrafo único - Ao Vice-Presidente compete 
ajudar o Presidente em suas atribuições e subs-
tituí-lo em seus impedimentos e sucedê-lo em 
caso de vacância, praticando todas as atribui-
ções que lhe são pertinentes.

CAPÍTULO VII - DOS CONSELHEIROS E 
SEUS SUPLENTES
Art. 8º - Aos Conselheiros cabem as seguintes 
atribuições:
I- Comparecer as reuniões para as quais te-
nham sido convocados;
II- Aprovar o calendário de reuniões ordinárias 
para o período de mandato dos Conselheiros;
III- Aprovar e assinar as atas das reuniões pro-
pondo os ajustes necessários;
IV- Requerer a convocação de reuniões plená-
rias extraordinárias, justificando a sua necessi-
dade, e sugerir novas pautas;
V- Apreciar todos os assuntos propostos e ma-
térias de competência do Conselho;
VI- Propor alterações deste Regimento Interno;
VII - Promover a execução e cumprimento das 
normas estabelecidas neste Regimento Interno 
e aos atos complementares emitidos pelo Con-
selho.
VIII – Indicar o nome do homenageado para a Me-
dalha do Mérito ATHAIDE MARCONDES, confor-
me a PDL Projeto de Decreto Legislativo 3/2013.
IX – Indicar três conselheiros para compor o 
Conselho Diretor do Fundo Municipal de Apoio 
às Políticas Culturais.
X - Homenagear dois artistas anualmente, con-
forme estabelecido pela resolução 6 de 2020.

CAPÍTULO VIII - SECRETARIA
Art. 09º - O Conselho Municipal de Cultura terá 
a sua Secretaria apoiada pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, através do Departamento de 
Cultura, competindo a ele dar suporte operacio-
nal e apoio administrativo ao funcionamento e 
as atividades regulares do Conselho.
Art. 10º – Ao Secretário (a) do Conselho compete:
I – Secretariar os trabalhos do Conselho lavran-
do atas e promovendo medidas necessárias ao 
cumprimento das decisões do CMC;
II – Prestar assistência ao Presidente e ao Con-
selho no cumprimento de suas atribuições, na 
preparação de pautas, atas, classificando as 
matérias por ordem cronológica de entrada no 
protocolo e distribuindo-as aos membros do 
Conselho para conhecimento;
III – Articular-se com a Secretaria de Cultura e 
Turismo, visando o suprimento de material de 
expediente, equipamentos e serviços necessá-
rios ao funcionamento satisfatório da Secretaria 
do Conselho;
IV – Transmitir ordens, informações e convites 
emanados do Presidente do Conselho;
V – Expedir e receber correspondências;
VI – Manter sistema organizado de protocolo e 
arquivamento de documentos relacionados ao 
Conselho;
VII – Emitir pareceres informativos, distribuir e 
despachar processos submetidos à apreciação 
do Conselho;
VIII – Levantar e ordenar as informações que 
permitam ao Conselho tomar decisões previs-
tas em lei;
IX – Elaborar com o apoio dos demais conse-
lheiros, relatório semestral e anual das ativida-
des do CMC;
X – Fazer controle de frequência e oficiar os re-
presentantes titulares do conselho, quando das 
faltas consecutivas ou intercaladas;
XI - Reunir, indexar e ordenar as resoluções do 
Conselho;
XII- Viabilizar vistas dos autos de processos 
comuns aos possíveis interessados, mediante 
solicitação por escrito para a extração de cópias 
devidamente protocoladas.

CAPÍTULO IX - DAS COMISSÕES
Art. 11º - O Conselho Municipal de Cultura terá 
as seguintes comissões:
I - Artes Cênicas, Dança e Música
II - Literatura, Artes Visuais /Audiovisual
III – Artesanato, Cultura Popular e Cultura Afro
-Brasileira
IV – Publicidade e Marketing
§ 1º - As Comissões do Conselho Municipal de 
Cultura são norteadoras das ações do CMC, 
sendo o efetivo instrumento de relação entre a 
produção cultural e as políticas de cultura.
§ 2º - Para criação e funcionamento de áreas 
e segmentos culturais inexistentes, será neces-
sária a apresentação de proposta com o obje-
tivo e finalidades representativas para o Con-
selho, registrado em ata com 50 % (cinqüenta 
por cento) e mais um dos votos aprovados em 
reunião.
§ 3º - Para definição de outras formas e proce-
dimentos para o cadastro de integrantes e gru-
pos da comunidade cultural, deverá ser apre-
sentada proposta para avaliação no Conselho e 
votação de 50 % (cinqüenta por cento) mais um 
para aprovação.
Art. 12º – Às comissões no CMC compete:
I – Encaminhar ao Conselho, regularmente, as 
proposições efetivamente formuladas, oficiali-
zadas e elaboradas pela Comissão;
II – Dar legitimidade ao desempenho de seu 
representante no Conselho pela aprovação co-
munitária das proposições encaminhadas;
III – Manterem-se atualizadas em suas con-
dições legais de funcionamento, buscando o 
cumprimento satisfatório de suas atribuições de 
interesse do município;
IV – Participação em eventos culturais de con-
fraternização e de mobilização comunitária pro-
movidos pelo Conselho.

CAPÍTULO X - DO DIREITO DE ACESSO A 
DOCUMENTAÇÃO E QUESTÕES RELEVAN-
TES A ANÁLISE.
Art. 13º- Para o fim do §1º, do artigo 2º da Lei 
Municipal n° 5.118, de 20 de outubro de 2010, 
qualquer Conselheiro Titular poderá requerer 
que o Conselho Municipal de Cultura acesse 
documentos da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, ou chame à análise questões relevantes.
§ 1º - O requerimento será subscrito por 01 
(um) ou mais Conselheiros Titulares e protoco-
lado perante a Secretaria do CMC. Tratando-se 
de solicitação de acesso a documentação, o 
pedido não poderá ser genérico, devendo indi-
car detalhadamente a documentação a que se 
pretende o acesso.
§ 2º - O requerimento será encaminhado ime-
diatamente ao Presidente do CMC, que julgan-
do ausentes os requisitos do parágrafo acima 
poderá indeferi-lo, cabendo recurso da decisão 
a ser analisado na primeira reunião ordinária 
do CMC.
§ 3º - Caso julgar presentes os requisitos de ad-
missibilidade, o Presidente do CMC convocará 
reunião extraordinária para analisá-lo, a ser 
realizada em 02 (dois) dias úteis após o acolhi-
mento do requerimento.
§ 4º - Aprovado o requerimento pelo CMC, será 
encaminhada resolução a Secretaria de Cultura 
e Turismo, solicitando a documentação ou in-
formando que o CMC no uso de seus direitos 
legais, estará analisando questões
relevantes, reservando-se inclusive ao direito 
de emitir pareceres; resolução ou avaliação a 
ser publicada na imprensa oficial do Município, 
desde que respeitados os prazos legais.

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.14º– Os membros do CMC não receberão 
nenhuma remuneração, considerando-se suas 
funções como de prestação de serviços rele-
vantes ao município de Pindamonhangaba na 
forma da Lei.
Art. 15º – As decisões do Conselho terão ca-
ráter público.
Art. 16º - Compete ao Conselho determinar 
quais são os processos de caráter sigiloso, 
bem como autorizar vistas destes, somente às 
partes neles envolvidas.
Art. 17º – O Conselho Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba decidirá sobre os casos 
omissos neste regimento, dentro de sua com-
petência legal, sendo suas decisões registradas 
em atas e anotadas em livro próprio, passando 
a constituir precedentes que deverão ser ob-
servados.
Art. 18º – Qualquer alteração deste Regimento 
somente poderá ser efetivada mediante pro-
posta e aprovação de 2/3 (dois terços) do total 
de representantes no efetivo exercício de suas 
funções no CMC.
Art. 19º – Este Regimento Interno entra em vi-
gor na data de sua publicação, ficando revoga-
das as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2022.

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal 

de Cultura
Juliana Vasques de Andrade

Vice-Presidente
Jurema Freire - 1ª Secretária

Gabriel Bicudo -  2ª Secretário

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 6163, DE 14 DE ABRIL 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$ 4,00 
(quatro reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues            Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal               Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 14 de abril de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
01.04.41 | 26.782.0016.1003 | 93 | 410.0000 | 4.4.90.52.00 
951   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 95 | 301.0000 | 3.3.90.36.00 
952   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1,00 

 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 91 | 302.0000 | 3.3.90.39.00 
953   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 92 | 302.0000 | 3.3.90.93.00 
954   3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1,00 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Geral 4,00 
Tabela II - Anulação  

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
 

 01.04.41 | 26.782.0016.1003 | 03 | 410.0000 | 4.4.90.52.00  

193   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                                  -1,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
 

 01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.36.00  

469   3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                 -1,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
 

 01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00  

492   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                                -1,00 

 
 01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 02 | 302.0000 | 3.3.90.93.00 

 

498   3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                               -1,00 

Total Geral -4,00 
  

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 6179, de 31 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 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem 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 contrário.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues           Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal           Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 31 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.01.60 SUBPREFEITURA DISTRITAL MOREIRA CÉSAR

01.01.60 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
52 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.05.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.94.00
235 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 92.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

01.05.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
242 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.08.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.08.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
339 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL

01.10.60 | 10.303.0003.2006 | 01 | 304.0000 | 3.1.90.16.00
550 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
617 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

100.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

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 -92.000,00

01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.10.50 | 10.122.0003.2006 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.16.00
528 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -8.000,00

-100.000,00Total Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.547, DE 24 DE MAIO DE 2022.

Institui a SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO e dá 
outras providências. 
(Projeto de Lei n° 47/2022, de autoria do Vereador Marco Mayor) 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Institui a SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
e dá outras providências. 

Art. 2° A semana será comemorada com início no primeiro domingo do mês de setembro de cada 
ano. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues                                
Prefeito Municipal                        

Ana Cláudia Macedo dos Santos
Secretária de Saúde

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.764, DE 16 DE MAIO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve NOMEAR os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Sele-
ção do Edital de Chamamento Público Linguagens Artísticas do Fundo Municipal de Apoio as 
Políticas Culturais –FMAPC, para o ano de 2022:  

Camila Ferreira Marujo
Jacqueline Baumgratz
III- Talita de Faria

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.767, DE 16 DE MAIO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão de Seleção para 
o Edital de Concurso Cultural, intitulado “Prêmio Mestre Cultura Viva de Pindamonhangaba”:

I -  Ana Maria Sales Motta
II -  Vanderléia Barboza
III - Welington Vilanova

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

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

 
Alcemir José Ribeiro Palma            

Secretária de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de maio de 2022.   
     

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.782, DE 24 DE JUNHO DE 2022. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e com 
fundamento na alínea “c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE 
SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor Bruna Muassab Fernandes, pelo período 
de 2 (dois) anos contados a partir de 06 de julho de 2022. 

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de 
julho de 2022.

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli Ribeiro
Secretário de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de junho de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.781, DE 22 DE JUNHO  DE 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR Suelayon Souza Maria, Assessora, para substituir a Diretora de Administração, 
Soleane de Oliveira Isidoro, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias de 09 a 23 
de maio de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de 
maio de 2022.

Pindamonhangaba, 22 de junho de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 22 de junho de 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                   

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos



saúde
Tribuna do NortePINDAMONHANGABA,  30 DE JUNHO DE 2022 5

Divulgação

Redrodução/Internet

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia va-
cinação de 5ª dose contra a 
Covid-19 para pessoas com 40 
anos ou mais com alto grau 
de imunossupressão nesta 
quinta-feira (30); 4ª dose será 
aplicada em pessoas com 40 
anos ou mais. Confira locais e 
horários.

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

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

Covid-19: Pinda reduz idade de vacinação 
de 4ª e 5ª doses. Confira locais e horários

A síndrome de burnout, 
igualmente conhecida como 
síndrome do esgotamento 
profi ssional, é um distúrbio 
mental causado pela 
exaustão extrema, quando 
o individuo passa por uma 
situação de trabalho muito 
desgastante, onde requer 
grandes responsabilidades 
ou num meio que tem excesso 
de competitividade.

Sintomas que a pessoa 
pode apresentar são insônia, 
devido à produção de 
hormônios no organismo 
fi ca desregulada por conta 
do estresse, ansiedade, 
problemas gastrointestinais, 
cansaço constante, 
irritabilidade frequente, 
isolamento social, falhas na 
memória, diminuição na 
produtividade e difi culdade 
em se concentrar.

Segundo o Conselho 
Federal de Medicina, no 
Brasil, estima-se que 23% 
dos médicos apresentam a 
Síndrome de Burnout em 
alto grau. Em uma pesquisa 
da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), 
durante a pandemia, um 
em cada sete médicos possui 
sintomas graves de Burnout.

A síndrome pode causar 
certo afastamento na 
relação, médico e paciente, 
a falta de empatia com o 
outro, além do sentimento 
de incapacidade produtiva. 
Para prevenir, amenizar 
ou mesmo tratar esses 
sintomas, alguns médicos 
recorrem às atividades 
paralelas, desenvolvendo em 
alguns casos, carreiras em 
outras áreas.

O tratamento do Burnout 
é realizado através de 
psicoterapia, que irá ajudar 
o paciente a ter o controle 
em situações estressantes 
do trabalho, bem como 
melhorar a autoestima e 
desenvolver ferramentas 
emocionais para controlar 
o estresse. Contudo, é 
importante buscar mudanças 
nas condições de trabalho e 
nos hábitos de vida.

Síndrome 
de 
Burnout 
entre 
Médicos

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Cidade Nova e Estacionamen-
to Shibata Centro e Cisas (Moreira 
César). 

Das 8 às 11 e das 13 às 15 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 horas: 
USF Cidade Nova, Estacionamen-
to Shibata Centro e Cisas (Moreira 
César).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

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

PFIZER / BIONTECH (Conforme 
agendado na carteirinha )

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

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

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro e Cisas (Mo-
reira 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 horas: 

USF Cidade Nova e Estaciona-
mento Shibata Centro E Cisas 
(Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional/

(População de 18 a 39 anos, com 
alto grau de Imunossupressão 

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

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

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

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 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 Ci-
sas (Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

5ª dose/ terceira dose adicional 
Pessoas acima de 40 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 15 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 do-
cumento de identificação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço e 
o termo de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da Prefei-
tura). 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 fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão ar-
terial resistente e de artéria es-
tágio 3, hipertensão estágios 1 e 

2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos (in-
cluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesida-
de mórbida, cirrose hepática e 
HIV.  

Grau de imunossupressão de 
adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodeficiência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de 
órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso 
de drogas imunossupressoras; 
IV - Pessoas vivendo com HIV/
Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou equi-
valente, por ≥14 dias; VI - Uso 
de drogas modificadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto infl amatórias, doenças 
intestinais 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

Com o período de férias esco-
lares se aproximando para muitas 
famílias, somado às baixas tem-
peraturas do inverno, crianças e 
adolescentes aproveitam boa par-
te do tempo dentro de casa. Pen-
sando nisso, a EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Alto Tietê, 
Guarulhos, Vale do Paraíba e Li-
toral Norte de São Paulo, reforça 
orientações de segurança.

O cuidado maior deve estar 
na instalação elétrica interna da 
residência. Muitos dos acidentes 
e incêndios ocasionados por ele-
tricidade dentro de casa são re-
sultado de instalações elétricas 
antigas e inadequadas, excesso de 
equipamentos plugados em uma 
mesma tomada e gambiarras com 
emendas malfeitas, além de falta 
de manutenção.

Além disso, vale destacar que, 
com crianças em casa, é sempre 
importante manter as tomadas 
protegidas e fios ou equipamen-
tos elétricos ligados, longe do al-
cance. A utilização dos celulares 
também deve ser feita somente 
quando não estão conectados 
com o cabo de carregamento na 
tomada. Veja mais cuidados que 
podem prevenir acidentes:

 - Oriente as crianças a não 
mexerem em aparelhos elétricos 
com as mãos molhadas.

- No caso de uso de aquecedor 

Com as férias escolares, EDP reforça orientações 
sobre riscos de acidentes com energia elétrica 
dentro de casa

Neste período, crianças e 
adolescentes fi cam mais tempo 

dentro de casa, aumentando o risco 
de acidentes domésticos

elétrico, conecte o 
equipamento a uma 
tomada específica e 
dimensionada para 
sua potência, evi-
tando sobrecarga da 
fiação.

- Não ligue apa-
relhos elétricos pró-
ximo a duchas ou 
piscinas.

- Não faça “gam-
biarras” para ligar aparelhos de 
forma provisória, isso pode so-
breaquecer a fiação e ocasionar 
choque ou até incêndio. 

- Nunca deixe fios desenca-
pados, eles podem provocar cho-
ques, incêndios, além do desper-
dício de energia.

- Para evitar acidentes com 
as crianças, coloque um protetor 
em cada tomada da residência.

- O uso de benjamins e exten-
sões devem ser evitados. Caso 
não seja possível ligar um apa-
relho por tomada, opte pelo filtro 
de linha com fusível, que projete 
os equipamentos em caso de so-
brecarga.

- Nunca use o celular com o 
fio conectado na tomada.

- Não faça consertos em ins-
talações elétricas se não tiver o 
entendimento necessário. Cha-
me um profissional capacitado. 

- Chuveiros merecem uma 

atenção especial. É fundamental 
manter a instalação elétrica de-
les sempre em bom estado.

Na rua, não se aproxime de 
fios partidos ou caídos ao solo. 
Impeça que qualquer pessoa se 
aproxima e entre em contato 

É importante destacar que, em caso de qualquer incidente na 
rede elétrica, os consumidores devem entrar em contato com a 

Distribuidora, por meio dos canais de atendimento: 

• Site www.edponline.com.br

• Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

• Central de Atendimento: 0800 721 0123

• WhatsApp (11) 93465-2888

• SMS para 28037 com a mensagem Falta Luz

 Todos os canais de atendimento são gratuitos e funcionam 24 horas. 

imediatamente com a EDP. No 
caso das pipas, para uma brin-
cadeira segura é necessário bus-
car espaços abertos e longes da 
rede elétrica, como praças ou 
parques, e nunca utilizar cerol e 
linha chilena.
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em pauta

Pinda promove 
encontro regional 
de fiscais de obras

Ketiley Batista 
conquista 
segundo lugar 
no ‘Troféu Brasil 
de Atletismo’

A Secretaria de Obras e Pla-
nejamento da Prefeitura de Pin-
damonhangaba promoveu o 
primeiro encontro regional de 
Fiscalização de Obras particula-
res, dia 29 de junho, no auditório 
municipal. 

A iniciativa reuniu cerca de 
40 profissionais das cidades 
de Pindamonhangaba, Tauba-
té, Guaratinguetá e Tremembé, 
que debateram questões sobre 
fiscalização de obras. 

O prefeito Isael Domingues 
abriu o evento e elogiou a ini-
ciativa dos fiscais de Pindamo-
nhangaba, que propuseram o 
encontro. “Excelente ação para 
reunirmos cidades vizinhas e 
discutirmos o trabalho de fiscali-
zação, para aprimorarmos essas 
ações e termos resultados bené-
ficos para o Poder Público, para 
os profissionais de engenharia, 
de arquitetura, equipes de obras 
e, naturalmente, também para 
os proprietários”.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco, ex-
plicou que o encontro serviu 
para troca experiências entre os 
municípios e para aprimorar os 
trabalhos de orientação e fiscali-
zação de obras.

O fiscal Robson Silva disse 
que ouvir outros fiscais e deba-
ter sobre o trabalho gera uma 
ajuda mútua. “Pudemos discutir 
cases de fiscalização de obras, 
de orientação aos profissionais 
e aos proprietários. Debatemos 

sobres prazo, sobre como fun-
ciona a divisão de trabalho. Ou-
vimos as outras cidades e fala-
mos como é a situação aqui em 
Pindamonhangaba”.

Ele destacou que “a troca de 
experiências gera crescimento, 
ajuda a utilizar ações de sucesso 
de outras cidades no plano de tra-
balho e também permite que eles 
também levem para seus muni-
cípios nossos melhores exemplos 
de atuação. Com isso, com o tem-
po, talvez possa, inclusive, haver 
uma padronização dos trabalhos 
de fiscalização na região”.

Assim como ele, a fiscal Caro-
line Candido, também acredita 
que o “primeiro passo foi dado, 
reunindo cidades com o objetivo 
de melhorar os serviços de fisca-
lização de obras”.

A secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco, ainda 
ressaltou o crescimento da equipe 
de fiscalização, que passou de um 
para cinco fiscais. Antes, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba con-
tava apenas com um fiscal e que 
recentemente foram chamados 4 
fiscais do concurso público.

“Agora com o novo corpo téc-
nico, podemos ter ações mais efi-
cientes de fiscalização e garantir o 
ordenamento territorial conforme 
a legislação vigente”, completou.

Neste sentido, sobre a atuação 
dos fiscais, foi citado pela equipe 
técnica que a cidade é dividida 
em áreas e a atuação é feita por 
região. É importante que as obras 
tenham o projeto aprovado com 
a identificação do profissional 
responsável e a construção esteja 
com o que foi planejado. 

O secretário Adjunto de Ad-
ministração e responsável pela 
tecnologia e inovação, Danilo 
Velloso, teve a sua participação 
no evento apresentando a evolu-
ção dos trabalhos na Prefeitura 
de Pindamonhangaba e frisou a 
importância dos investimentos 
e da utilização da tecnologia na 
máquina pública.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento fechou o evento 
lembrando que as ações da Pre-
feitura são integradas, sempre 
envolvendo as secretarias e de-
partamentos, “permitindo que 
toda a administração pública haja 
de forma conjunta para alcance 
dos melhores resultados”.

A secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco, 
ressaltou o crescimento da 
equipe de fiscalização

O fiscal Robson Silva observou que ouvir outros fiscais e 
debater sobre o trabalho gera uma ajuda mútua

Encontro aconteceu no auditório municipal da sede da Prefeitura no dia 29 de junho
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Em sua quinta participação 
no “XLI Troféu Brasil de Atle-
tismo”, a maior competição da 
modalidade na América Latina, 
Ketiley Batista, que correu pelo 
time Verde-Oliva, conquistou a 
medalha de prata. 

A atleta conta com o apoio 
do Exército e da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esporte 
e Lazer) de Pindamonhangaba. 

“Tenho grande orgulho, re-
alização e gratidão por ter a 
oportunidade de representar e 
dar o meu melhor ao Exército 
Brasileiro como atleta militar e 
também a minha cidade. Agra-
deço a Deus por tudo. Também 
as pessoas muito especiais que 

tenho ao meu lado, sempre me 
empurrando, me erguendo e 
dando os melhores conselhos” 
disse Ketiley Batista.

“E meu super agradecimen-
to a toda minha equipe, que faz 
a diferença em todo trabalho. 
Com vocês com certeza o pro-
cesso fica muito melhor”. 

“Mais um pódio para Ketiley 
em Troféu Brasil. Quatro pódios 
em cinco edições disputadas. É 
muito importante estar sempre 
entre as melhores. Continua-
mos o trabalho em preparação 
para o ‘Mundial de Atletismo de 
Eugene’, nos Estados Unidos, de 
15 a 24 de Julho”, disse o treina-
dor Luiz Gustavo Consolino.

A atleta conta com o apoio do Exército e da Semelp de Pinda

Fundo Social 
entrega agasalhos 
no Padre Rodolfo

O Fundo Social de Soli-
dariedade da Prefeitura de 
Pindamonhangaba realiza 
nesta quinta-feira (30) a 
entrega de agasalhos ar-
recadados na “Campanha 
Inverno Solidário”. 

A entrega acontecerá às 
10 horas, na sede do Centro 
Comunitário do bairro Padre 
Rodolfo e contará com a pre-

sença da presidente do Fundo 
Social, Cláudia Vieira Domin-
gues e do líder comunitário 
Fernando ‘Frangão’.

O evento terá parceria com 
a Associação Regularização 
Fundiária e as famílias da 
região poderão retirar seu 
agasalho. O Centro Comunitá-
rio está localizado na rua José 
Garcia, 13.
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