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ASFALTO

PÁG. 3

PÁG. 5

Prefeitura investe mais de R$ 22 
milhões e lança obras de asfalto no 
Shangri-lá e no Portal dos Eucaliptos

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou duas 
reuniões no sábado (24) sobre obras de pavimentação 
asfáltica. O encontro reuniu dezenas de moradores de 
manhã no Shangri-lá e à tarde, no Portal dos Eucalip-
tos, em Moreira César.

O prefeito Isael Domingues citou melhorias para os 
dois bairros, reforçando que o asfalto vem para trazer 

dignidade e facilitar o acesso de todos os moradores. 
Ele destacou que serão 15 ruas no Shangri-lá e outras 
19 no Portal dos Eucaliptos. “É um trabalho que dá 
orgulho de fazer, que vai transformar a vida de todos 
vocês. Pedimos paciência nos próximos meses porque 
a porta da casa de vocês vai se tornar um canteiro de 
obras, mas é para o bem de todos”.

Divulgação

Prefeitura de Pindamonhangaba entrega 
revitalização da praça Dr. Cícero Prado

‘3ª Etapa do Circuito Corrida de Rua’ reúne mais de 300 pessoas
Prefeito destacou a relevância histórica da praça, que leva o nome de um cidadão importante do município, o dr. Cícero Prado

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou a reforma 
e a revitalização da praça Dr. Cí-
cero da Silva Prado, na Vila São 
Benedito, em Moreira César, na 
quinta-feira (22).

A praça centenária, que tam-
bém atende moradores da Vila 
São João e da Vila São José, foi 
revitalizada com a substituição 
dos antigos pisos por ladrilhos 
hidráulicos, recebeu melhorias 
no coreto, arborização, jardi-
nagem, novos bancos e lixeiras. 
Além disso, a praça recebeu ilu-
minação de LED – garantindo 
mais segurança e tranquilidade 
aos moradores do entorno e aos 
frequentadores.

PÁG. 3

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, realizou a “3ª 
Etapa do  Circuito Corrida de Rua 
2022” no domingo (25), no Centro 

Esportivo Zito, em Moreira César. 
Os 340 atletas largaram às 7h30. 
Todos os participantes receberam 
medalhas.

PÁG. 7

Circuito já é tradição no calendário esportivo da cidade

Cidade Nova: Proerd realiza 
formatura de estudantes 
em Pindamonhangaba PÁG. 8

Novo Turismo de 
Pinda representa 
Região Turística 
Mantiqueira 
Paulista em feira no 
Pernambuco

Divulgação

Divulgação

Jaqueline Barreto
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Assim como um grande 
rio se faz pela confl uência de 
muitos rios, um grande artista 
como Francisco Machado é con-
fl uência de muitas vidas: seus 
pais, avós, bisavós, mestres e, 
de modo especial, a Irmã Paula 
da Casa Maria Pia que, ao final 
da vida, percebendo o talento 
artístico do menino, deu-lhe 
de presente todo o material de 
arte de que dispunha. Tesouro 
que Francisco soube honrar e 
que até hoje faz uso em seus de-
senhos a bico de pena, pastéis, 
carvão, aquarelas, óleos sobre 
tela.

Entre seus mestres, Francis-
co destaca “rios caudalosos”, de 
profundezas abissais e de ines-
quecível riqueza, que, ao en-
contro de suas “águas”, muito o 
enriqueceram: João Bosco, seu 
professor de Desenho Técnico 
que, entre uma atividade e ou-
tra, fazia belos trabalhos a lápis 
e presenteava o jovem aluno, 
ensinando-lhe técnicas de de-

senho artístico, como esfumar, 
tipos de grafite etc.; Renato San 
Martin e Kuka - Ademir da Cos-
ta Alves, que, nas reuniões com 
os artistas plásticos no DEC - 
Departamento de Educação e 
Cultura, ensinavam as técnicas 
de suas maestrias. Outros gran-
des ‘rios-artistas’ confl uíram 
na arte de Francisco Machado: 
Grieber, Marcelo Denny, Sergio 
Calipo...

Do rio que segue o seu curso, 
Francisco Machado foi encon-
trando na Arte a sua geografia, 
o desenho de seus dias, as cores 
de sua vida:  quadros, caricatu-
ras, charges, cartuns, exposi-
ções, salões de arte, artes lite-
rárias, publicações em jornais, 
coleção de prêmios e de traba-
lhos artísticos que encantam os 
que têm oportunidade de apre-
ciá-los ao vivo ou, de modo vir-
tual, na internet (www.francis-
comachado.art.br e Instagram: 
francisco.machado.artista).

Sua primeira participação 

em Salão de Artes ocorreu nos 
idos de 1989, em Pindamo-
nhangaba. Em 1994, dentre 300 
trabalhos expostos em Santo 
Antônio do Pinhal, obteve a 3ª 
colocação com um óleo sobre 
tela de uma casinha campes-
tre. Desde 1997, dedica-se ao 
humor gráfico, com caricatu-
ras, charges e cartum. No Mapa 
Cultural Paulista, participou 
com caricaturas da Elis Regina 
e Lulu Santos. 

Em 2007, teve sua primeira 
participação internacional em 
Salões de Humor, no consagra-
do Salão Karikaturum em Sur-
gut, na Rússia. Hoje, essa obra 
de Francisco Machado integra 
o Museu de Humor de Surgut. 
Outras obras do artista pinda-
monhangabense marcaram 
presença em diversos salões 
de humor ao redor do mundo: 
AustrianAward Cartoon- Áus-
tria, Caretoon - Philadelphia 
EUA, International Best Humor 
ArtistAward - China, 5º Con-

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 

poetisa e membro da 
APL - Academia Pin-

damonhangabense 
de Letras

O RIO-ARTE DE FRANCISCO MACHADO

curso de Humor Gráfico - Es-
panha, Exhibition os Cartoons 
Cari ToonsKochi- Índia, 10th 
International Don Quichote 
Cartoon Contest - Irã, Interna-
tional Cartoon Contest e Exhibi-
tion– Noruegae 11th Exhibition 
os SatiricalGraphic–Bucovina, 
Romênia.

O internacional artista pin-
damonhangabense também é 
autor de livros relacionados ao 
universo da Informática - Dicas 
do Word (1997) e Inforespostas 
(2010 e 2ª edição em 2012) – e 
de livros-arte: Traços e Textos 
(2013); O uso do Cartum na Edu-
cação (2014); Os Bichos do Tra-
biju (2015) e Charges & Cartuns 
(2017), com os melhores traba-
lhos de sua autoria publicados 
no jornal Tribuna do Norte.

Recentemente, participou 
da exposição virtual em home-
nagem ao Jô Soares, realizada 

pela Associação dos Cartunis-
tas do Brasil, exibida no Portal 
G1 da Rede Globo. Dos 200 tra-
balhosinscritos, foram selecio-
nados 50 para a exposição física 
O BeiJÔ no Gordo, no Shopping 
Center 3 da Avenida Paulista. 
Dentre renomados cartunistas - 
Maurício de Sousa e outros -, es-
tava o Jô de Francisco Machado! 

O nosso multiartista, que 
ama o que faz e gosta de com-
partilhar o que recebeu de seus 
familiares e mestres, faz-me 
recordar o genial Guimarães 
Rosa: Só na foz do rio é que se 
ouvem os murmúrios de todas 
as fontes. Na sua arte, Francisco 
Machado, todas as suas fontes 
vivem! Que o seu rio-arte ins-
pire outros meninos e meninas 
artistas! Que a sua história en-
riqueça outros rios-arte e o mar 
infinito em que todas as fontes 
deságuam, eternamente.

Divulgação

Divulgação Divulgação

Prefeitura abre inscrições até 14 de outubro para 
benefícios técnicos e financeiros a proprietários rurais

Pinda apresenta estratégia de 
crescimento com ‘Cidade Inteligente’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Meio Ambiente, está re-
cebendo inscrições até dia 14 de 
outubro para produtores rurais 
que queiram receber benefícios 
técnicos e financeiros em troca 
da prestação de serviços am-
bientais.

A ação faz parte do Programa 
Conservador da Natureza, apro-
vado através da Lei Municipal nº 
6504, de dezembro de 2021 e re-
gulamentado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 6.214 de 11 de julho de 
2022.

Os proprietários rurais ha-
bilitados no programa poderão 
se beneficiar com apoio técnico; 
apoio de serviços e apoio finan-
ceiro, levando em consideração 
o tamanho da propriedade e a 
prática a ser adotada em cada 
meta estabelecida por aqueles 
que adéquam ambientalmente 
suas propriedades. 

Outra iniciativa da ação é 
apoiar e fomentar as ações de 
restauração da vegetação, de sa-
neamento rural e ações voltadas 
às boas práticas agrícolas e de 
conservação de solo. 

“Neste primeiro ano do Pro-
grama Conservador da Nature-
za optamos por proporcionar às 
propriedades que serão selecio-
nadas um projeto individualiza-
do da propriedade. Neste projeto 
conterão todas as medidas am-
bientais que forem possíveis de 
serem realizadas no local, e nós 
teremos um tempo para desen-
volver, em conjunto com os pro-
prietários. Esperamos que, futu-
ramente, muitas propriedades 
possam receber e participar do 
programa também”, disse a se-

cretária de Meio Ambiente, Ma-
ria Eduarda San Martin. 

O Edital está disponível no 
site da prefeitura, Secretaria de 
Meio Ambiente; opção “Progra-
ma Conservador da Natureza” 
(https://pindamonhangaba.sp.
gov.br/conservador-da- natu-
reza) e as inscrições podem ser 
realizada via Protocolo Digital 
1Doc. Para mais informações, 
os interessados podem entrar 
em contato com a Secretaria de 
Meio Ambiente pelo telefone 
3550-0030.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apresentou, dia 13 de 
setembro, estratégias e ações 
para crescimento da cidade em 
tecnologia, inovação e projetos. 
A apresentação ocorreu no en-
contro Articulação de Políticas 
Públicas promovido pelo Sebrae 
em conjunto com a FGV – Fun-
dação Getúlio Vargas.

A Secretaria de Tecnologia, 
Inovação e Projetos demonstrou 
a estratégia do município, que 
engloba a criação de um mode-
lo de governança que estabeleça 
controles de redução de riscos 
do investidor externo. Também 
faz parte da estratégia a decisão 
das ações baseadas em evidên-
cias utilizando ciência de dados, 
e construção de um ecossistema 
de inovação aberta.

O secretário da pasta, Danilo 
Velloso, apresentou o que já foi 
implementado pela Prefeitura, 
próximos passos e metas a se-
rem atingidas. “O encontro foi 
muito rico, pois parceria com o 
Sebrae é de suma importância, 
sendo um impulsionador das 
ações de crescimento”, disse.

“Obteremos em breve a cer-
tificação ISSO de Smart City, 
expondo a cidade internacional-
mente a quem quer investir com 

segurança, garantindo retornos 
ao investidor e resultando na 
evolução para o munícipe”, com-
pletou Danilo Velloso.
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Em prol da cidadania  
O Proerd (Programa Educacional de Resistência 

às Drogas e à Violência) formou mais uma turma de 
alunos dos 5º anos em Pindamonhangaba.

A solenidade ocorreu no Ginásio de Esporte da 
Cidade Nova e formou, oficialmente, a turma do 
segundo trimestre de 2022 do programa.  

Em parceria com a Rede Municipal de Ensino, 
e ministrado por policiais voluntários, o Proerd 
acontece uma vez por semana, durante três meses, 
em escolas dos municípios participantes do projeto.

O programa sintetiza-se como uma ação conjunta 
entre o policial militar, devidamente capacitado, 
os professores, especialistas, estudantes, pais 
e comunidade – buscando, sobretudo, prevenir 
e reduzir o uso de drogas e a violência entre os 
estudantes.

A iniciativa educacional brasileira tem como base o 
Dare (Drug Abuse Resistance Education) – programa 
educacional norteamericano, criado por uma 
professora e Psicopedagoga, em conjunto com um 
chefe do Departamento de Polícia, em 1983.

Atualmente, o programa está presente nos 50 
estados americanos, e em 58 países, incluindo o 
Brasil.

Para a Polícia Militar, peça fundamental nessa 
engrenagem, “o Proerd tem grande relevância tanto 
para a PM quanto para a sociedade; e resume um 
trabalho de quase 30 anos. Um trabalho de prevenção 
ao uso de drogas e de formação de cidadãos mais 
críticos e que sabem fazer boas escolhas. E é isso que 
interessa para a gente: trabalhar, junto com a família 
e com a sociedade, a formação, cada dia mais, de 
cidadãos melhores”.

Secretário Municipal de Tecnologia, Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso, falou sobre o que já foi implementado e próximas  
metas a serem atingidas

Prefeito Isael Domingues, destacou, durante lançamento do 
Programa, que Pindamonhangaba é uma cidade humana, 
moderna, inteligente e também sustentável
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Prefeitura investe mais de R$ 22 milhões e lança obras 
de asfalto no Shangri-lá e  no Portal dos Eucaliptos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou duas reuni-
ões no sábado (24) sobre obras 
de pavimentação asfáltica. O en-
contro reuniu dezenas de mora-
dores de manhã no Shangri-lá e 
à tarde, no Portal dos Eucaliptos, 
em Moreira César.

O presidente da Câmara, ve-
reador José Carlos Gomes – Cal 
– enalteceu o trabalho da Prefei-
tura e disse que “se trata da rea-
lização de sonhos da população, 
que vem recebendo várias obras 
de infraestrutura. “A Câmara, a 
Prefeitura e o Governo do Esta-
do trabalharam juntos para me-
lhorias à população. Estamos em 
sintonia para aprovar projetos e 
beneficiar a população”.

O subprefeito de Moreira Cé-
sar, Nilson Luís de Paula Santos, 
esteve no Portal dos Eucaliptos 
e destacou ações de desenvol-
vimento do Distrito. “O asfalto 
é mais um benefício da gestão 
do prefeito Isael Domingues aos 
moradores. Este é um dia mui-
to importante para famílias do 
bairro. Marca o início de uma 
nova fase na vida de vocês”.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento Marcela Franco ex-
plicou sobre o cronograma das 
obras, que devem ter cerca de 
12 meses. “No Shangri-lá, em 
virtude da questão de galerias 
é um processo mais trabalhoso 
que o Portal do Eucaliptos, mas 
acreditamos que os dois locais 
devam ficar dentro do cronogra-
ma se houver cooperação dos 

moradores”, explicou a secretá-
ria, ao pedir para que as pessoas 
não deixem carros, materiais de 
construção, containers ou qual-
quer outro elemento que venha 
a prejudicar o andamento das 
obras.

O vice-prefeito e secretário 
do Governo e Serviços Públi-
cos, Ricardo Piorino, lembrou de 
como os bairros eram no passa-
do. “Andei muito, ainda no tempo 
de vereador, pelas ruas do Shan-
gri-lá e conheço as necessida-
des da população. O asfalto vem 
para trazer dignidade e facilitar o 
acesso de todos. Da mesma for-
ma, no Portal dos Eucaliptos, o 
asfalto vai garantir qualidade de 
vida para os moradores. Assu-
mimos um compromisso com a 
população e estamos aqui para 
cumprir. Entre os dois bairros, 
o asfalto vai beneficiar mais de 
3.700 famílias. Isso é fruto de 
muito trabalho e respeito com a 
população”.

O prefeito Isael Domingues 
citou melhorias para os dois 
bairros e enalteceu a parceria 
com o Governo do Estado e com 
os deputados. “Os deputados 
Marcio Alvino e André do Prado 
agendaram uma reunião comi-
go e com o Governador Rodrigo 
Garcia. No encontro, o governa-
dor falou sobre o Programa Nos-
sa Rua, pelo qual haveria uma 
parceria entre Prefeitura e Esta-
do. Basicamente o Estado coloca 
a mesma quantidade de recurso 
que a Prefeitura em uma obra. 

Se eu liberasse R$ 5 milhões, o 
governador liberaria 5 milhões, 
se nós tivéssemos 10, ele colo-
caria outros 10. Chegamos a R$ 
15 milhões de cada instituição 
– somando R$ 30 milhões para 
asfalto. Fizemos a licitação e bai-
xamos o preço para R$ 22,4 mi-
lhões – e com isso o Shangri-lá e 
o Portal dos Eucaliptos terão as-
falto”, relembrou o prefeito.

Ele destacou que serão 15 ruas 
no Shangri-lá e outras 19 no Por-
tal dos Eucaliptos. “É um traba-
lho que dá orgulho de fazer, que 

vai transformar a vida de todos 
vocês. Pedimos paciência nos 
próximos meses porque a por-
ta da casa de vocês vai se tor-
nar um canteiro de obras, mas 
é para o bem de todos. Assim, 
evitem deixar os carros esta-
cionados na frente dos imóveis 
e não utilizem o piso asfáltico 
para fazer massa para obra, fa-
çam na sua calçada ou dentro 
da casa de vocês. Precisamos 
da cooperação de todos para as 
obras fl uírem”.

Prefeito  Isael também confir-

mou a instalação de luminárias 
de LED em toda a cidade. “Vamos 
substituir todas as lâmpadas da 
cidade por luzes de LED, mais po-
tentes e mais econômicas. Isso 
vai ocorrer em todos os bairros 
da cidade. O Piorino está à frente 
deste projeto, que virá junto com 
o asfalto de vocês”, afirmou.

Representantes de associa-
ções de bairro, da empresa Land 
Vale, e os vereadores Magrão, 
Julinho Car, Regininha, Norber-
tinho, Rogério Ramos também 
participaram dos eventos.

Prefeitura e Fatec vão instituir 
ecossistema de inovação aberta e 
realização de hackathon

Representantes da secre-
taria Municipal de Tecnolo-
gia, Inovação e Projetos de 
Pindamonhangaba e da Fa-
tec se reuniram para a par-
ticipação da instituição na 
construção de um ecossis-
tema de inovação aberta no 
município. 

O encontro ocorreu dia 
19 e participaram o diretor 
da Fatec Pindamonhanga-
ba, Sérgio Roberto Montoro, 
os coordenadores de cursos, 
Ana Paula Bleck Duque, Cé-
lio Pacheco de Siqueira, Dei-
si Vieira Isquierdo, Eliane 
Romagnolli de Araújo e João 
Maurício Godoy, e pela Pre-
feitura, a diretora de Inova-
ção e Projetos, Julia Rossato, e 
o secretário da pasta, Danilo 
Velloso.

O secretário apresentou 
os feitos de Cidade Inteligen-
te, resultados, próximos pas-
sos e metas. “Foi tratado um 
programa de inovação, opor-
tunizando a estudantes que 
possam apresentar soluções 
inovadoras e a prefeitura 
apoiando na formação de es-
pecialistas e ou empreende-
dores”, disse Danilo Velloso.

Neste encontro foi ide-
alizada a realização de ha-

ckathon, um encontro de 
programadores e inovadores 
que se reúnem para discutir 
novas ideias e desenvolver 
projetos.

A Prefeitura objetiva a 
conexão de universidades, 
empresas, governo e socie-
dade, propiciando suporte e 
crescimento. “Para isto está 
sendo instituído um pro-
grama de inovação aberta 
que beneficiará as empresas 
através de isenções a quem 
investir na cidade”, comple-
tou o secretário.

Hoje, há uma carência na 
mão-de-obra de tecnologia, 
abrindo muitas oportunida-
des, sejam para as empresas 
locais e para as que estão 
sendo implantadas na cida-
de.

“A gestão tem em seu DNA 
o investimento em inovação. 
Agora chegou a hora de unir 
todas as pontas, ocupando 
um espaço e trazendo cresci-
mento para a nossa cidade”, 
explicou Danilo Velloso.

Nas próximas semanas se 
dará o processo de seleção 
de ideias para que a cidade 
apoie uma conexão com in-
teressados em sustentar as 
ações.

Prefeitura entrega revitalização 
da praça Dr. Cícero Prado 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou a reforma 
e a revitalização da praça Dr. Cí-
cero da Silva Prado, na Vila São 
Benedito, em Moreira César, na 
quinta-feira (22).

A praça centenária, que tam-
bém atende moradores da Vila 
São João e da Vila São José, foi 
revitalizada com a substituição 
dos pisos antigos por ladrilhos 
hidráulicos, recebeu melhorias 
no coreto, arborização, jardi-
nagem, novos bancos e lixeiras. 
Além disso, a praça recebeu ilu-
minação de LED – tranquilidade 
aos moradores do entorno aos 
frequentadores.

O subprefeito de Moreira Cé-
sar, Nilson Luís de Paula Santos, 
disse que é mais uma conquista 
para os moradores. “Está aqui 
mais um resultado do trabalho 
da nossa gestão na cidade. A Pre-
feitura tem um olhar especial 
para Moreira César e com isso 
atua em várias áreas dos bairros 
do distrito, devolvendo a digni-
dade para a população”.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franca, afir-
mou que o local está mais har-
monioso para a população, que 

poderá frequentar a praça com 
mais tranquilidade. “Temos re-
vitalizado praças pela cidade e 
as deixando dignas para os mo-
radores, que terão acesso a um 
projeto paisagístico moderno, 
adequado e que atende aos inte-
resses dos moradores, podendo 
desfrutar de toda sua estrutura, 
passear e realizar os tradicionais 
eventos do bairro”.

O vice-prefeito e secretário de 
Governo, Ricardo Piorino, des-
tacou outras melhorias que vão 
chegar ao bairro, como ilumina-
ção de LED. “Temos trabalhado 
em serviços, e em obras em toda 
a cidade. Em breve, vocês vão 
receber iluminação de LED, dei-
xando o bairro e esta praça ainda 
mais segura a todos. Temos um 
enorme carinho pela população 
de Moreira César e vocês podem 
comprovar isso com o resultado 
das nossas ações”. 

O prefeito lembrou que “re-
centemente houve a entrega das 
melhorias da praça do Quartel 
e agora é a vez da praça Dr. Cí-
cero Prado. A praça representa 
a história do bairro e também 
da cidade, pois faz homenagem 
a uma figura muito importan-

te para o município, o Dr. Cícero 
Prado. Além de ficar mais boni-
ta, a praça também está mais 
segura - valorizando imóveis 
do bairro e oferecendo um local 
mais agradável para a popula-
ção”.

Isael destacou a atuação do 
ex-assessor Rodrigo Godoi, que 
viabilizou recursos para a reali-
zação da obra. “O Rodrigo foi in-
cansável na obtenção de recur-
sos para esta obra. Esta praça é 
fruto do trabalho e da dedicação 
do Rodrigo Godoi, que buscou 
cerca de R$ 200 mil para mais 
este grande serviço”.

O prefeito também citou ou-
tras melhorais para a Vila São 
Benedito, como a entrega dos 
títulos de imóveis, via Secreta-
ria de Habitação e Itesp, além 
de outras melhorias em Moreira 
César, como terminal rodoviá-
rio, UPA, Samu, asfalto na ave-
nida das Rosas, pavimentação 
do Portal dos Eucaliptos, Nasf, 
cemitério, em fase final, dentre 
outras.

Os vereadores Magrão, Nor-
bertinho, Julinho Car, Regininha 
e Rogério Ramos também parti-
ciparam da inauguração.

Divulgação
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Plenário da Câmara de 

Pindamonhangaba deverá

receber um bom público para as 

duas sessões desta terça-feira: 

a ordinária que começa às 17 

horas e a solene que comemora 

o Dia do Surdo, prevista para ser 

iniciada logo após a ordinária

LEI N.º 6.591, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.

Fica instituído e incluído no calendário de datas e eventos 
de Pindamonhangaba, a semana em prol da cultura 
urbana, com o evento TUDO NOSSO FESTIVAL que tem 
como propósito difundir e promover a arte e cultura da 
nossa cidade, a ser comemorado e realizado anualmente 
no mês de maio.

(Projeto de Lei n° 124/2022, de autoria do Vereador Carlos 
Moura - Magrão)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo único do artigo 
45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído e incluído no calendário de datas e eventos de Pindamonhangaba, 
a semana em prol da cultura urbana, com o evento TUDO NOSSO FESTIVAL que tem como 
propósito difundir e promover a arte e cultura da nossa cidade, a ser comemorado e realizado 
anualmente no mês de maio.

Art. 2° Todos os eventos realizados nos termos desta Lei deverão primar pela ética, moral e 
bons costumes, sendo vedado quaisquer atividades contrárias à Legislação, à Pátria e à Ordem.

Art. 3° São os objetos desta Semana, difundir as artes e culturas de rua, com apresentações, 
o�icina de gra�ite, gra�ite ao vivo, o�icina de skate, exposição de carros e motos customizados, 
exposição artística, shows culturais, shows musicais, balão navegável, tattoo kids (tatuagem 
lavável para crianças) danças.

I- Difundir a arte do Gra�ite, tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos 
em locais públicos, cujo objetivo é transmitir mensagens de cunho político, social, cultural, 
humanitário e, sobretudo, artístico.

II- Difundir a Tatuagem como arte e provocar o entendimento artístico e cultural do 
telespectador.

III- Difundir os artistas da cidade e de outras localidades que trabalham com arte e cultura.
IV- Difundir o uso do skate, tanto na forma de exercício �ísico, quanto como meio de 

transporte:
a) promover a conscientização da importância da prática de esportes como instrumentos 

de qualidade de vida;
b) desenvolver o mútuo respeito entre skatistas, motoristas e pedestres.
V- difundir o Le Parkour, tanto na forma de esporte como de arte.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2022.

 
VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI N.º 6.590, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.

Institui o Dia Municipal de Conscientização da Hemo�ilia, a 
ser comemorado no dia 17 de abril de cada ano.

(Projeto de Lei n° 117/2022, de autoria do Vereador Júlio César 
Carneiro de Souza – Julinho Car)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo único do artigo 45 
da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização da Hemo�ilia, a ser comemorado no 
dia 17 de abril de cada ano.

Parágrafo único. O Dia Municipal de Conscientização da Hemo�ilia passa a integrar o calendário 
o�icial de eventos do município de Pindamonhangaba/SP.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2022.

 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

ATO N° 06, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.
 
Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar 
denúncia acerca de “suposta coação e recebimento ilícito de 
abordagem do Vereador Magrão ao Diretor Administrativo 
do Pronto Socorro – Sr. Eurico de Aguiar e Silva”.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o 
seguinte ATO:

Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, nos termos 
dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno, para 
apurar denúncia acerca de “suposta coação e recebimento ilícito de abordagem do 
Vereador Magrão ao Diretor Administrativo do Pronto Socorro – Sr. Eurico de Aguiar e 
Silva”.

Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela (PT)
2. Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes – Norbertinho (PP)
3. José Carlos Gomes – Cal (REPUBLICANOS)

Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta 
data, podendo ser prorrogado.

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
 
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

A terça-feira pro-
mete ser movimen-
tada no plenário da 
Câmara de Pinda-
monhangaba. Hoje, 
a partir das 17 horas, 
os vereadores retor-
nam ao Plenário “Dr. 
Francisco Romano 
de Oliveira” para a re-
alização da 33ª Ses-
são Ordinária do ano 
de 2022. Na pauta da 
Ordem do Dia estão 
previstas a análise e 
votação de 2 itens:

 - Veto n° 03/2022, 
do Poder Executi-
vo, que “Comunica 
VETO ao Autógrafo 
n° 71/2022 que dispõe 
sobre a isenção tri-

butária referente ao Im-
posto Predial Territorial 
Urbano – IPTU, de imóveis 
edificados atingidos por 
enchentes e alagamentos 
causados pelas chuvas 
no Município de Pinda-

Câmara de Pindamonhangaba
realiza hoje a sessão ordinária

e uma sessão solene para
comemorar o ‘Dia do Surdo’

monhangaba e dá outras 
providências” (Projeto de 
Lei n° 110/2022, de auto-
ria do Vereador Francisco 
Norberto Silva Rocha de 
Moraes – Norbertinho).

- Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 17/2022, do 
Vereador José Carlos Go-
mes - Cal, que “Institui o 
Diploma RÔMULO CAM-
POS D’ARACE”.

Sessão
Solene
Logo após a sessão or-

dinária, o Legislativo de 
Pindamonhangaba pro-
move a Sessão Solene em 
comemoração ao ‘Dia do 
Surdo’. O evento foi insti-
tuído pela Lei Municipal 
nº 6.579/2022, de 23 de 
agosto de 2022 e promo-
vido pelo Requerimento 
nº 2.921/2022, de autoria 
da vereadora Regina Célia 
Daniel Santos - Regini-
nha (PL).

Na sessão solene, a 
oradora oficial será a se-
nhora Viviane Galvão 
Botelho Neves e deve-
rão homenageadas com 
Diplomas de ‘Honra ao 
Mérito’ as seguintes per-
sonalidades: Michelle Sa-
brina Leite Apolinario, 
Sabrina Cabral Antunes 
Freitas, Rosana Rufino de 
Faria. 

Tanto a sessão ordiná-
ria quanto o evento sole-
ne terão transmissão “ao 
vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora CLARO e, também, 
pela internet no portal 
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br, inclusive com o 
serviço de tradução e in-
terpretação em LIBRAS 
(Língua Brasileira de Si-
nais), fazendo a inclusão 
e permitindo o acesso 
maior de pessoas porta-
doras de deficiência au-
ditiva.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo – 
Departamento Novo Turismo, 
representou a Região Turís-
tica Mantiqueira Paulista na 
ABAV EXPO, que foi realizada 
em Olinda-PE.

Pindamonhangaba foi 
convidada pela Secreta-
ria de Turismo do Estado de 
São Paulo para participar do 
evento.

Participaram do encontro, 

entre outras autoridades, o 
secretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores, o 
diretor de Turismo, Fábio Viei-
ra, o coordenador estadual de 
Turismo, Rodrigo Ramos.

Ricardo Flores disse que “o 
evento é uma oportunidade 
de acompanhar os trabalhos 
de demais cidades e estados 
na promoção do turismo e 
trocar experiências para po-
tencializar a divulgação do 
município”.

novo Turismo de Pinda 
representa Região 
Turística mantiqueira 
Paulista em feira no 
Pernambuco

A vacinação contra a Covid-19 se-
gue normalmente em Pindamonhan-
gaba a semana toda, porém a divul-
gação dos locais e horários passa a ser 
semanal, a partir de hoje. Confira os 
locais e horários.

Segunda, terça e sexta: vacinação 
segue como o cronograma abaixo.

Quarta-feira: A única mudança é 
que o Cisas (Moreira César) realiza a 
vacinação apenas no período da ma-
nhã, das 8 às 11 horas.

Quinta-feira: A única mudança é 
que o PSF Nova Esperança realiza a 
vacinação apenas até 15h, e não até 
16h como nos outros dias.

1ª dose: Crianças de 3 com comor-
bidades, doenças cardiovasculares e 
com deficiência permanente grave

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 
Central (Ciaf).

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

1ª dose: Crianças de 4 anos sem 
comorbidade

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 
Central (CIAF).

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

1ª dose: Crianças de 5 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
1ª dose: Adolescentes com 12 anos 

ou mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf  (Sala de Va-

cina Central).
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 

Nova Esperança e Cisas (Moreira César).

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC / 

BUTANTAN (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 

Central (Ciaf).

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

ASTRAZENECA (Conforme agen-
dado na carteirinha)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da 
Mulher).

PFIZER / BIONTECH (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala de Va-
cina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira César).

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 a 17 esquema vaci-

nal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 

Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da 
Mulher).

Pessoas com 18 anos ou mais e es-
quema vacinal completo há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Vale das Acácias, Campinas 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

4º Dose / Segunda dose Adicional
(População de 18 e 19 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 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-

sucesso, Vale das Acácias, Campinas 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

20 anos ou mais que tenham to-
mado a 3ª dose há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Trabalhadores da saúde (que te-
nham tomado a 3ª dose/dose adicio-
nal há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias, 
Cidade Nova e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

(População de 12 a 17 anos, com 
alto grau de Imunossupressão e que 
tenham tomado a 3ª dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da 
Mulher).

5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 20 anos, com 

alto grau de imunossupressão (que te-
nham tomado a 4ª -dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias, 
Cidade Nova e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Atenção
- A Secretaria de Saúde informa 

que os frascos de vacina são multi-
doses e possuem validade de 6 até 8 
horas após abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solicitado àque-
les que chegarem próximo ao horário 
de encerramento que retornem outro 

dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um docu-

mento de identificação (RG ou CPF), 
comprovante de endereço e o termo de 
vacinação preenchido (disponibilizado 
no site da Prefeitura). Originais e cópias.

- Quem perdeu a carteirinha de 
vacinação da Covid-19, favor procurar 
o posto que irá tomar a próxima dose 
e pedir a segunda via. É necessário 
levar um documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia que to-
mou a primeira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo de 
comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumopatias 
crônicas graves - Hipertensão Arterial 
Resistente (HAR) - Hipertensão arte-
rial estágio 3 - Hipertensão arterial 
estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo 
e/ou comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - Doenças 
cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC) - Cor
-pulmonale e Hipertensão pulmonar 
- Cardiopatia hipertensiva - Síndro-
mes coronarianas - Valvopatias - Mio-
cardiopatias e Pericardiopatias - Do-
enças da Aorta, dos Grandeds Vasos 
e Fístulas arteriovenosas - Arritmias 
cardíacas - Cardiopatias congênita no 
adulto - Próteses valvares e Dispositi-
vos cardíacos implantados - Doenças 
neurológicas crônicas - Doença renal 
crônica - Imunocomprometidos - He-
moglobinopatias graves - Obesidade 
mórbida - Síndrome de Down - Cirro-
se hepática

Crianças de 3 e 4 anos - 
Pessoas com deficiência 
permanente grave
1 - Limitação motora que cause 

grande dificuldade ou incapacidade 
para andar ou subir escadas. 2 - Indiví-
duos com grande dificuldade ou inca-
pacidade de ouvir. 3- Indivíduos com 
grande dificuldade ou incapacidade de 
enxergar. 4- Indivíduos com alguma 
deficiência intelectual permanente 
que limite as suas atividades habituais, 
como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Comorbidades e 
deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, cor-pul-

monale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndro-
mes coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericardiopa-
tias, doenças da aorta, grandes 
vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, próteses e implantes 
cardíacos, talassemia, síndrome de 
Down, diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente e de artéria 
estágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluin-
do pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos
Indivíduos que possuam: I - 

Imunodeficiência primária grave; 
II - Quimioterapia para câncer; III - 
Transplantados de órgão sólido ou 
de células tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas imunos-
supressoras; IV - Pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/
mm3; V - Uso de corticóides em 
doses ≥20 mg/dia de prednisona, 
ou equivalente, por ≥14 dias; VI - 
Uso de drogas modificadoras da 
resposta imune*; VII - Pacientes 
em terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas inf lama-
tórias crônicas (reumatológicas, 
auto inf lamatórias, doenças intes-
tinais inf lamatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adicio-
nal da vacina para pessoas imu-
nossuprimidas (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 saú-
de é: (12) 3550-0605.

Covid-19: Pinda segue vacinação de terça (27) a sexta 
(30). Confira locais e horários

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde, realizou no último sábado 
(24), o dia “D”- dia destinado a va-
cinação contra a Covid-19, Polio-
mielite e atualização vacinal. 

As vacinas foram aplicas no: 
Ciaf/Sala de vacina central, Cisas 
(Moreira César), UBS Ipê 2, UBS 
Bem Viver, PSF Nova Esperança, 
PSF Castolira e PSF Cidade Nova.

Os números da vacinação des-
se sábado ficaram assim: Covid: 
218 doses aplicadas; Poliomielite: 
150 doses aplicadas e Multivaci-
nação: 70 doses aplicadas.

“O número de doses da vaci-
nação do dia “D” em Pindamo-
nhangaba, foi muito abaixo do 
que esperávamos. Nesse sába-
do, tivemos apenas 218 doses 
aplicadas para Covid, 150 do-
ses aplicadas pra Poliomielite 
e para multivacinação, que são 
outras vacinas disponíveis para 
as crianças, 70 doses aplicadas”, 
disse a secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo.

“Mobilizamos toda nossa 
equipe, abrimos vários locais 
para que pudéssemos acolher 
toda a população e levar a vaci-

nação o mais próximo da resi-
dência das pessoas. Infelizmente 
esses números demonstram que 
nós ainda não estamos conse-
guindo atingir a população, para 
que ela possa fazer a sua parte, 
fazer a prevenção. Então cha-
mamos a atenção para que esse 
público que não compareceu no 
último sábado, possa compare-
cer nas unidades de saúde para 
tomar sua vacina, para olhar o 
calendário de vacinas dos seus 
filhos e seguir com essa preven-
ção dentro do município”, com-
pletou a secretária.

Vacinação do dia “d” fica 
abaixo da expectativa

Divulgação

Divulgação
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RETIFICAÇÃO 

O Diretor Técnico de Departamento da Apta Regional, da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios, da Subsecretaria da Agricultura e Abastecimento, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será realizada à alienação de 40 (Quarenta) 
animais bovinos, das 09h00m às 11h00m, no dia 18/10/2022, através do site //leiloes.iz.sp.gov.br/
pinda/. Maiores informações: (12) 3642-3921 ou sergio.schalch@sp.gov.br. Havendo mais de um 
interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/13932. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSO-
AS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e 
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido 
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta 
Serventia, no endereço supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, corres-
pondente à quantia de R$ 45.063,23, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553903954, firmado em 22 
de setembro de 2017, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 
64.536, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZE-
VEDO Nº 462, APTO 103, BLOCO 22, ED. PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, NESTA 
CIDADE, CEP 12.402-010.. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias úteis, a contar da 
terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSO-
AS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de FABRICIO DE ASSIS MARTINS e s/m JOELMA 
DOS SANTOS MARTINS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos ende-
reços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta Serventia, no endereço 
supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 40.819,27, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos 
das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553949898, firmado em 10 de maio de 2018, 
garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 68.097, tendo por objeto 
o imóvel situado na RUA ROMÃ N° 101, APTO 37, CONDOMÍNIO ROMÃ VILLAGE, JARDIM 
ELOYNA, NESTA CIDADE, CEP 12.413-460. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias 
úteis, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 765, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferi-
da pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, 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 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, nos termos do memorando 
37323/2022.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de setembro de 2022.
SMA/egga/Memo 37323.2022

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 
 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO Nº 780, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
 

 
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso 

da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve 
CESSAR, a partir de 10 de setembro de 2022, a designação da servidora pública municipal Talita 

de Lima Melo, como membro na comissão do Processo Administrativo Disciplinar 004/2022 – 

Processo 5431/2022. 

 

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de 

setembro de 2022. 

 
 

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
                    Marcelo Ribeiro Martuscelli 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 15 de 
setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

SMA/egga./Memo 38496.2022 

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 
 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO Nº 780, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
 

 
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso 

da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve 
CESSAR, a partir de 10 de setembro de 2022, a designação da servidora pública municipal Talita 

de Lima Melo, como membro na comissão do Processo Administrativo Disciplinar 004/2022 – 

Processo 5431/2022. 

 

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de 

setembro de 2022. 

 
 

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
                    Marcelo Ribeiro Martuscelli 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 15 de 
setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

SMA/egga./Memo 38496.2022 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 780, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência con-
ferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve CESSAR, a partir de 10 de 
setembro de 2022, a designação da servidora pública municipal Talita de Lima Melo, como membro 
na comissão do Processo Administrativo Disciplinar 004/2022 – Processo 5431/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de setembro de 2022.

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 15 de setembro de 2022.

SMA/egga./Memo 38496.2022

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº787, DE 15 DE SETEMBRO 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, RESOLVE designar, a partir de 10 de 
setembro de 2022, a servidora Maria Alice de Moura Cendreti Caldas como membro da Comissão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2022 – Processo 5.431/2022, em substituição a ser-
vidora Talita de Lima Melo.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de setembro de 2022.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 15 de setembro de 2022.

SMA/egga/Memo 38496.2022

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 
 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO Nº 780, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
 

 
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso 

da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve 
CESSAR, a partir de 10 de setembro de 2022, a designação da servidora pública municipal Talita 

de Lima Melo, como membro na comissão do Processo Administrativo Disciplinar 004/2022 – 

Processo 5431/2022. 

 

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de 

setembro de 2022. 

 
 

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
                    Marcelo Ribeiro Martuscelli 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 15 de 
setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

SMA/egga./Memo 38496.2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO 161/20222 (PMP 10236/2022)
Para “contratação de serviços técnicos para implantação de sinalização viária vertical em solo 
e aérea, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos envelopes até dia 
06/10/2022 às 08h00 e início da sessão às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 174/2022 (PMP 10670/2022)
Para “aquisição de móveis e materiais hospitalares para suprir as necessidades das unidades 
de saúde do Município, por um período de 12 meses” com recebimento dos envelopes até dia 
06/10/2022 às 14h00 e início da sessão às 14h30.

TOMADA DE PREÇOS N° 16/2022 PMP Nº 11.243/2022
Para “contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação de edificação 
para implantação de biblioteca, com fornecimento de material e mão-de-obra” com recebimento dos 
envelopes até dia 13/10/2022 às 08h30 e início da sessão às 09h00.

CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022 (PMP 2634/2022) REABERTURA
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pindamonhangaba, torna público, para conheci-
mento de quem possa interessar, que fará realizar PROCESSO DE SELEÇÃO destinado às OR-
GANIZAÇÕES SOCIAIS devidamente qualificadas, nos termos da Lei Municipal nº 5.801, de 1º de 
julho de 2015, e às demais entidades privadas sem fins lucrativos que assim se qualifiquem até 
a data de abertura deste processo de chamamento público, objetivando a celebração de Contrato 
de Gestão para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Pronto Socorro 
Municipal de Pindamonhangaba, cuja entrega dos envelopes de habilitação, plano de trabalho e 
proposta financeira deverá ser feita no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no Departamento de Licitações e Contratos, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 
1400, Bairro Alto do Cardoso, até o dia 27/10/2022, as 09h00min, onde terá início a sessão pública 
para abertura dos envelopes. O edital estará disponível no site www.pindamonahngaba. sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidos no endereço supra, das 08 as 17hs ou através do 
telefone 12 3644-5600. Também torna público que os interessados em participar do Chamamento 
Público nº 004/2022 deverão solicitar qualificação até o dia 13/10/2022. Fica desde já notificadas 
as Organizações Sociais que já estão qualificadas a manifestarem interesse, por meio do email 
saude@pindamonhangaba.sp.gov.br, caso queiram participar, em atendimento a Lei Municipal nº 
5.801/2015 e Decreto nº 5308/2016.

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.  

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 175/2022 (PMP 10888/2022)
Comunicamos o adiamento “Sine die” da licitação supra que cuida de ” aquisição de mobiliário 
para compor o novo espaço da Biblioteca Pública Municipal Ver. Rômulo Campos d’Arace” para 
alteração do Termo de Referência Anexo VI.

*** IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL 160/2022 (PMP 9701/2022)
A Autoridade Superior, deu provimento em 20/09/2022 à impugnação interposta pela empresa PRA-
DO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA. (Protocolo nº 47.543/2022), com base na manifes-
tação da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Projetos.  Determinou o prosseguimento do certame 
com as alterações no ato convocatório da licitação supra que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos para desburocratização, gestão e trasladação de 
documentos de mídia papel para mídia digital, abrangendo: elaboração de Tabela de Temporalida-
de Municipal com a finalidade de dar apoio à organização de documentos, elaboração de Plano de 
Classificação e Descarte e Manual de Gestão Documental como base legal para gestão, captura, 
trasladação para meio digital em acordo com o decreto federal nº 10.278/2020 e descarte seguro 
de documentos, do Município de Pindamonhangaba, conforme detalhamentos e especificações 
constantes no Termo de Referência”. Fica marcada a reabertura com recebimento dos envelopes 
até dia 07/10/2022 às 08h00 e início da sessão às 08h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600.  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 32.742/2022

Doador: TERRA NOVA PINDAMONHANGABA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
Donatário: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA. Objeto: Paisagismo, Equipamentos de 
Ginástica, Equipamentos de Playground, Equipamentos de Pet Place, Mobiliário Externo e 
Mão de Obra de Instalação e Plantio, que serão oferecidos na Área Verde 8 localizada no 
Loteamento Terra Nova Pindamonhangaba, no valor de R$ 113.405,58 (cento e treze mil, 
quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).Data da assinatura: 22/09/2022.

 

     
Convocação para 59ª RO COMTUR 26/09/2022 – GESTÃO 2022/2023 

E-mail: comturpinda@gmail.com 

 

CONVOCAÇÃO PARA A 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
BIÊNIO 2022 – 2023 

 
Luciana Campos Tanaka, Presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, no uso 

de suas atribuições, em "ACORDO COM O ARTIGO 7º DA LEI 6.122/2018 E ADITIVOS”, VENHO 
CONVOCAR E CONVIDAR os SRS. CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES, bem como a iniciativa 
privada e toda população interessada em participar, para a 59ª Reunião Ordinária, a saber: 

 
Data:    11/10/2022 
Horário:           1ª Chamada – 18 h 

2ª Chamada – 18h15  
(duração máxima 1h 30 min horas). 

Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. 
   Rua Dep. Claro César, 33 – Bosque da Princesa  

Entrada pela Rua Rui Barbosa, 47 (portão fundos)  
Pindamonhangaba - SP, 12.400-220. 

 
Reforçamos a importância da presença de todos os Conselheiros, Titulares e os Suplentes. 

 
PAUTA DA REUNIÃO: 

 
1- APROVAÇÃO DA ATA DE NÚMERO 58ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA. 
2- PROJETO DE ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO 2023 E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS; 
3- APRESENTAÇÃO DO PROJETO 1º CIRCUITO DE PESCA EM PINDA 
4- CRIAÇÃO DE IDENTIDADE DO COMTUR; 
5- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR 

 
 

  Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2022.    
 
 
 

          
Luciana Campos Tanaka 
Presidente do COMTUR 

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  

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Faz saber que: 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Em: 10/06/22 
Processo nº: 043/22 
Atividade: Drogaria 
Razão Social:  Droga Pinda Ltda 
CNPJ / CPF: 53.579.025/0001-58 
Rua Dr Jorge Tibiriça, 807 
Município: Pindamonhangaba 
Responsável Legal:  Isabela Vieira M de Carvalho 
CPF : 43066702871 
Auto de Infração nº 2633 
Defesa: Não apresentou 
Auto de imposição de penalidade de Multa:  3793 
Recurso: Não apresentou recurso 
Notificação recolhimento multa: 3013 
 

 
   

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 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde  

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Vigilância Sanitária 

Faz saber que: 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Em: 08/06/22 
Processo nº: 042/22 
Atividade: Drogaria 
Razão Social:  Master Formula Farmacia de manipulação Ltda 
CNPJ / CPF: 71.605.265/0234-55 
Rua Samantha Smith, 255 – Res Cidade Jardim 
Município: Pindamonhangaba 
Responsável Legal:  Ariovaldo Conde Junior 
CPF : 14123615830 
Auto de Infração nº 2630 
Defesa: Indeferida 
Auto de imposição de penalidade de Multa:  3794 
 

 
   

 

Rua Eng. Orlando Drummond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

CONVOCAÇÃO – 39 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 Senhores Membros do FAEP,  

Venho por meio deste, informar que a 39ª reunião ordinária do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba está agendada para o dia 29/09/2022 (quinta-feira).  

 Pauta: 

 Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos das bolsas auxílio 
aos atletas e comissão técnica das modalidades beneficiadas. 

Dia: 29/09/2022 – (quinta – feira) 

Horário: 15h30  

Local: Centro Esportivo João Carlos de Oliveira – “João do Pulo”. 

 Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba estará realizando no próximo dia 30 de setembro 
de 2022 às 15 horas, na Câmara de Vereadores, a Audiência Pública do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 2º Quadrimestre de 2022. Todos estão convidados.

 NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº52754

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notificou o Sr. Ercilio Egidio Maciel, para que tome ci-
ência da NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº52754, solicitação de apresentação do projeto aprovado 
junto à Prefeitura para a divisão de fiscalização de obras, imóvel localizado na Rua Maria Junho de 
Araújo, 83, Lot. Res.e Com. Flamboaynt- Mombaça - Pindamonhangaba/SP, conforme o Art. 209 
do Código de Edificações do Município de Pindamonhangaba, tendo como prazo para apresenta 
ção de 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade 
com o disposto em Lei. 

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA GERAL Nº 5.854, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:
Art. 1° Nomear os membros a seguir indicados para compor a comissão especial para análise téc-
nica da Tomada de Preços 015/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para realização de serviços de engenharia, para elaboração do plano de controle de erosão rural 
no Município de Pindamonhangaba, conforme exigências técnicas estabelecidas pela CETESB e 
Normas Técnicas da ABNT, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessá-
rios, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I-  Maria Eduarda Abreu San Martin
II- Josué Bondioli Junior
III- Denise de Bortoli Ribeiro

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli Ribeiro
Secretário de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de setembro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

 

 

LEI Nº 6.588, DE 06 DE SETEMBRO DE 
2022.

Dispõe sobre a denominação da Avenida e 
Ruas localizadas no Loteamento “Bosque do 
Imperador”, em Pindamonhangaba/SP. 
(Projeto de Lei n° 105/2022, de autoria do Ve-
reador Carlos Moura — Magrão) 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1° A Avenida e Ruas localizadas no Lote-
amento Bosque do Imperador, passam a ser 
denominadas da seguinte forma: 
a)  Avenida 1 - “Avenida Lisboa”; 
b)  Rua 1-  “Rua Porto”; 
c)  Rua 2-  “Rua Coimbra”; 
d)  Rua 3-  “Rua Braga”; 
e)  Rua 4-  “Rua Aveiro”; 
f)  Rua 5-  “Rua Guimarães”; 
g)  Rua 6-  “Rua Sintra”; 
h)  Rua 7-  “Rua Évora”; 
i)  Rua 8-  “Rua Cascais”; 
j)  Rua 9-  “Rua Faro”; 
k)  Rua 10-  “Rua Montijo”; 
l)  Rua 11-  “Rua Lagos”; 
m) Rua 12-  “Rua Leiria”; 
n)  Rua 13-  “Rua Tavira”; 
o)  Rua 14-  “Rua Bragança”; 
p)  Rua 15-  “Rua Funchal”. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

                 
Marcela Franco Moreira Dias

Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos em 06 de setembro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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LEI Nº 6.584, DE 30 DE AGOSTO DE 
2022.

Denomina o Centro Comunitário do 
bairro das Campinas de GERALDO 
SALGADO DA SILVA. (Projeto de Lei n° 
164/2021, de autoria do Vereador Rogé-
rio Ramos)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Muni-
cípio de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara de Vereadores aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominado de GERALDO 
SALGADO DA SILVA o centro comunitá-
rio do bairro das Campinas no município 
de Pindamonhangaba/SP. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 
2022.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal      

                  
Marcela Franco Moreira Dias

Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 30 de agosto de 
2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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LEI Nº 6.578, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
Dispõe sobre a criação do DIA MUNICIPAL DO PSICOPEDAGOGO. 
(Projeto de Lei n° 71/2022, de autoria do Vereador Júlio César Carneiro de Souza — Julinho Car) 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário de Eventos do Município, o DIA MUNICIPAL DO 
PSICOPEDAGOGO, a ser comemorado anualmente no dia 12 de novembro. 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

DECRETO Nº  6.227, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

Altera o Decreto nº 6.153, de 21 de março de 2022 que declara de utilidade pública, para desapro-
priação, 02 (duas) áreas localizadas na Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias – SP 062, no bairro Água 
Preta, de propriedade de Cícero Prado Reflorestadora Ltda e Nova Pinda Cícero Prado Urbaniza-
ção e Desenvolvimento Imobiliário Ltda, para fins de implantação de avenida estrutural.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e 
nos termos dos arts. 2º e  alínea i do inc. 5º, c/c o art. 6º do Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, 

D  E  C  R  E  T  A :
Art.1º Retifica o Decreto nº 6.153, de 21 de março de 2022, para que conste a proprietária das áreas 
descritas no art. 1º como AB Coruputuba Participações Ltda.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal     

Felipe Francisco César Costa
Secretário de Habitação

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Segue o cronograma de entrega das cestas básicas, pelo 
setor de Almoxarifado Central, referente ao mês de Setem-
bro/2022: 
 
- Dia 28/09 (Quarta-feira) - Somente servidores com nomes 
iniciados pelas letras: A, B, C, D, E; 
- Dia 29/09 (Quinta-feira) - Somente servidores com nomes 
iniciados pelas letras: F, G, H, I, J, K, L; 
- Dia 30/09 (Sexta-feira) - Somente servidores com nomes 
iniciados pelas letras: M, N, O, P, Q; 
- Dia 03/10 (Segunda-feira) - Somente servidores com no-
mes iniciados pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
- Dias 04/10 (Terça-feira) e 05/10 (Quarta-feira) - servidores 
que não retiraram a sua cesta básica no dia correspondente 
à inicial de seu nome. 
 
Observações: 
01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) 
e gestantes deverão ser atendidos de forma preferencial, ou 
seja, por ordem de chegada e sem obedecer a ordem alfabé-
tica nos dias acima mencionados; 
02)  A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabé-
tica das iniciais dos servidores beneficiados e não da pessoa 
que estiver retirando as cestas (no caso de retirada da cesta 
básica por terceiros). 
03) NÃO SERÃO ACEITOS OS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE 
RETIRADA POR TERCEIROS que apresentarem rasuras, não 
estiverem preenchidos corretamente ou incompletos e, que 
não sejam originais (não serão mais aceitos termos xeroca-
dos parcialmente ou em sua totalidade); 
04) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas. 
Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ DE COMBATE 
À CRISE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará valendo até 
segunda ordem.  
Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de 
Moreira César, para facilitar aos servidores que residem ou 
trabalham naquela região.  
A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os 
servidores e seus familiares.  
Salientamos que este período não será prorrogado em hipó-
tese alguma. 
Solicitamos dessa forma, que todos os servidores atentem-
se às datas e horários, para que possamos nos adequar e 
fazer um trabalho mais eficiente.

Cronograma Cestas Básicas 
- Setembro/2022 -
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‘Grilo’, de Pinda, é novamente campeão 
de Fisiculturismo em São Paulo

“Grilo” foi Campeão 
na categoria 
Máster 40/45 
anos do “Mister 
Olímpia 2022”, 
maior evento de 
fisiculturismo do 
País

O atleta 
pindamonhangabense, 
José Luis Camilo – mais 
conhecido como “Grilo” 
–, conquistou este ano, o 
segundo título de campeão 
de fisiculturismo, do “Mister 
Olímpia 2022”, que ocorreu 
no último dia 24, em São 
Paulo.

O “Mister Olímpia 
2022” é considerado o 
maior evento do mundo do 
Bodybuilder realizado em 
território nacional. 

“Grilo” foi campeão na 
sua categoria Máster 40/45 
anos, e atualmente, o atleta, 
com 44 anos, possui todos 
os títulos mundiais do 
Bodybuilder.  

O “Mister Olímpia” 
é o maior evento de 
fisiculturismo do País e 
reúne atletas, além de 
especialistas em nutrição 
e produtos do segmento 
fitness. 

Para a competição, 
a preparação de “Grilo” 
contou com seis semanas 
de treinos, dieta e exercícios 
aeróbicos. Ele conta que 
“apesar de ser pouco tempo 
de preparo, estava muito 
confiante e comemorou a 
mais recente conquista”.

Divulgação

‘3ª Etapa do Circuito Corrida de Rua’ 
reúne mais de 300 pessoas

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer, realizou a “3ª Etapa 
do Circuito de Corrida de 
Rua 2022” no domingo (25), 
no Centro Esportivo Zito, 
em Moreira César. Os 340 
atletas largaram às 7h30. 
Todos os participantes 
receberam medalhas.

As categorias dessa 
prova foram: Kids 1, dos 2 
aos 5 anos; kids 2, dos 6 aos 

7 anos; pré-mirim (8 a 10 
anos); mirim (11 a 13 anos); 
infantil (14 a 16 anos); ju-
venil (17 a 19 anos); adulto 
1 (20 a 24 anos); adulto 2 
(25 a 29 anos), máster 1 (30 
a 34 anos), máster 2 (35 a 
39 anos), máster 3 (40 a 44 
anos), veterano 1 (45 a 49 
anos), veterano 2 (50 a 54 
anos), veterano 3 (55 a 59 
anos), veteraníssimo 1 (60 
a 64 anos), veteraníssimo 
2 (65 a 69 anos), veteranís-

simo 3 (70 anos ou mais); e 
pessoa com deficiência.

“Nosso circuito já é 
tradição na cidade e tem 
conquistado cada vez mais 
adesão. As pessoas tem 
mudado seus hábitos e se 
rendido a corrida de rua, 
por isso nosso público cres-
ce a cada etapa, é muito 
bom ver todas as idades 
participando”, disse o se-
cretário de Esporte e Lazer, 
Everton Chinaqui.

Divulgação

Projeto Herói Mirim realiza 
‘3º Pedal Solidário’

COLABOROU COM O TEXTO: 
Jaqueline Barreto

O projeto ‘Herói Mirim de Pin-
damonhangaba’ realizará, no dia 
1º de outubro (próximo sábado), 
há terceira edição do “Pedal So-
lidário”. 

O evento tem início ás 8 ho-
ras, na praça do Quartel (região 
central), e terá como destino  
Clube de Campo Piracuama, no 
bairro rural de Pindamonhanga-
ba, Piracuama. 

A iniciativa tem por finalida-
de arrecadação de recursos para 
a realização das festividades do 
“Dia das Crianças” do projeto: 
por isso, pede-se a contribuição 
de uma taxa no valor de 10 reais 
para inscrição.

Fique atento a algumas in-
formações importantes:

• Itens individuais indispen-
sáveis, particular de cada parti-
cipante;

• Não haverá carro de apoio.
• O clube é particular, e foi ce-

dida a entrada, com restrições;
• Só haverá acesso à área 

da cachoeira, que fica a esquerda 

do portão principal.
• As demais dependências 

como saunas, piscinas, lancho-
nete não estão autorizadas!

•E poderemos permanecer 
lá para banho e fotos até às 
11:30

O projeto ‘Herói Mirim’ é um 
trabalho social – que consiste 
em desenvolver aulas, treina-
mentos, palestras, formações 
e passeios, em que as crianças 
e adolescentes são envolvidos 
com transmissão de noções de 
primeiros-socorros, prevenção e 
combate a incêndio e acidentes 
domésticos, valores como res-
peito e solidariedade, estimu-
lando o protagonismo infantil e 
a integração na sociedade.

O projeto não tem fins lucrati-
vos e é mantido pela própria so-
ciedade que viabiliza pequenas 
doações de materiais diversos e 
para a realização de passeios e 
festas, além das rifas que orga-
nizam com a doação de brindes.

Para se inscrever e obter mais 
informações, basta mandar 
mensagem para o numero (12) 
991469331.
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‘Domingo no Bosque’ 
leva muita cultura 
e arte ao público 

O Bosque da Princesa rece-
beu mais uma edição do evento 
“Domingo no Bosque”, no último 
domingo, dia 25 de setembro. 

A atração é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, e reúne diversas 
atividades gratuitas como Yoga; 
arteterapia para autistas; dança 
circular; contação de histórias, 
show musical e intervenção cir-
cense.

O ‘Domingo no Bosque’ acon-
tece todo quarto domingo do mês. 
A próxima edição será no dia 23 
de outubro, das 9 às 16 horas.

A diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna Guedes, destacou que 
“a programação é sempre com-
posta por atividades para crian-
ças e para adultos, pensando em 
levar opções para a família intei-
ra; em um espaço que por si só já 
é muito família, como o Bosque 
da Princesa”, disse.  

Entre as atividades oferecidas estava a ‘Contação de 
História: A Cigarra e a Formiga’, da Sub Art Produções

Cepatas realiza mais uma 
edição do ‘Café Comunitário’; 
e contabiliza seis adoções

“Somos Flores que se Cheire”. 
Com este slogan o “Café Comuni-
tário” do Cepatas atraiu dezenas 
de pessoas ao Centro de Prote-
ção e Atendimento aos Animais, 

no último sábado, dia 24 de se-
tembro. 

O evento, que é aberto à popu-
lação, tem por proposta principal 
levar mais pessoas a conhece-

rem o trabalho que é desen-
volvido no local, incluindo 
orientações sobre posse res-
ponsável. 

“Foi um dia muito pro-
veitoso em que a população 
compareceu em peso. Muita 
gente legal veio tomar café 
conosco, conhecer nosso es-
paço e adotar animais. Foram 
seis adoções e muita conver-
sa boa. Entre as adoções, a 
de um adulto, que é o que faz 
diferença aqui para nós”, con-
tou a responsável pelo Cepa-
tas, Andréa Louzada.

“Outro destaque é algumas 
pessoas nos contaram que vi-
ram o anúncio em nossa pági-
na no Facebook, que já está com 
mais de cinco mil seguidores, e 
aumentando a cada dia. Nos-
sa proposta é tentar manter 
atualizada sempre”, disse. “Aos 
poucos, o Cepatas está fazendo 
parte do dia a dia da população 
de Pindamonhangaba; e isso é 
maravilhoso!”. 

Andréa agradeceu a cada 
um que compareceu a mais 
uma edição do “Café Comu-
nitário do Cepatas”, reforçan-
do que no site da Prefeitura 
é possível ver os animais que 
estão disponíveis para ado-
ção: http://pindamonhangaba.
sp.gov.br/ceptas/me-adote; 
além do Facebook do Cepatas: 
https://www.facebook.com/
cepataspinda

O Cepatas fica na estrada 
municipal do Maçaim, s/n, ao 
lado dos Escoteiros Itapeva.

Munícipes aproveitam para tomar um café no 
Cepatas, conhecer o espaço e adotar animais
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COLABOROU COM O TEXTO: 
Jaqueline Barreto

A Polícia Militar de Pindamo-
nhangaba realizou, na última 
sexta feira-feira, dia 23 de setem-
bro, a formatura dos alunos que 
participaram do Proerd (Progra-
ma Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência).

A solenidade ocorreu no Gi-
násio de Esporte da Cidade Nova; 

Cidade Nova: Proerd realiza formatura 
de estudantes em Pindamonhangaba

formando, oficialmente, a turma 
do 2º Trimestre de 2022 do pro-
grama promovido em Pindamo-
nhangaba para os alunos dos 5º 
anos, em parceria com a Rede 
Municipal de Ensino.

Ministrado por policiais vo-
luntários, o Proerd acontece uma 
vez por semana, durante três 
meses, em escolas do município.

Entre as autoridades presen-
tes estiveram: o Coronel PM Ri-

cardo Ivo Gobbo, atual Coman-
dante do 5º Batalhão de Polícia 
Militar; a Capitã PM Danielle P. 
de Miranda; o subprefeito de Mo-
reira César, Nilson Luís de Paula 
Santos; o presidente da câmara 
de Pindamonhangaba, João Car-
los Gomes (Cal); o vereador Juli-
nho ‘Car’; a secretária Municipal 
de Educação, professora Luciana 
Ferreira; o secretário Municipal 
de Esportes e Lazer, professor 
Everton Chinaqui; a presidente 

toridades é muito bacana, por-
que ajuda a combater as drogas”, 
afirmou.

“É um evento importan-
te para família! O Proerd ajuda 
as crianças e os jovens a terem 
consciência do não uso da dro-
ga. É uma parceria de 23 anos do 
município com a Polícia Militar; 
e ficamos muito felizes em ver 
várias crianças com seus fami-
liares numa manhã de sexta-
feira recebendo esse certificado 

do Proerd. É muito gratificante 
para o município e para nós, da 
gestão do prefeito Isael Domin-
gues! Fico muito feliz e honrado 
em estarmos aqui, junto com os 
familiares, participando dessa 
festa ”, finalizou o subprefeito de 
Moreira César, Nilson Luis.

Os alunos ainda tiveram uma 
surpresa especial com a visita do 
‘Leão Daren’ - mascote do pro-
grama, onde a alegria foi conta-
giante.

do Conseg, Geni Rosa Dias; 
além de pais e responsáveis 
pelos alunos.

“A importância do Proerd 
é muito grande para a Polícia 
Militar, é um trabalho que já 
vem sendo realizados há qua-
se trinta anos. Trabalho de 
prevenção ao uso de drogas 
e formando bons cidadãos, 
e é isso que interessa para a 
gente: trabalhar junto com 
a família e a sociedade para 
formarmos bons cidadãos”, 
destacou o Coronel PM Ricar-
do Ivo Gobbo.

Os alunos receberam seus 
certificados de conclusão do 
projeto e os melhores alunos 
em redação ganharam bici-
cletas.

O presidente da câmara 
de Pindamonhangaba, João 
Carlos Gomes (Cal), também 
falou um pouco sobre o proje-
to: “O Proerd é uma iniciativa 
da polícia que é muito baca-
na, faz 23 anos que a gente 
acompanha as formaturas e 
é sempre muito emocionan-
te; traz lições para as crianças 
não usarem drogas. É impor-
tante para toda a família; para 
a polícia e para todas as au-

Jaqueline Barreto

A solenidade  de formatura  dos alunos 
aconteceu no Ginásio de Esporte do Cidade Nova


