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Beneficiários do Cras 
Araretama realizam 
visita ao museu de Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Assistência Social - Dire-
toria de Proteção Social Básica e 
Gestão do Cadastro Único pro-
porcionou aos beneficiários do 
Cras Araretama uma visita guia-
da ao Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina no dia 23 de setembro.

Os passeios são realizados com 
o micro-ônibus adquirido com re-
cursos do programa federal ‘Auxí-
lio Brasil’ – antigo ‘Bolsa Família’. 
Com apoio da Secretaria de Cultura 
e Turismo e dos servidores do Mu-
seu, os usuários do Cras Arareta-
ma puderam conhecer um pouco 
mais sobre a história da cidade. 

Fundo Social oferece diversos cursos gratuitos em outubro
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 

Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições 
abertas para as oficinas do Reinvente para o mês de 
outubro. São diversos cursos e todos são gratuitos.

A idade mínima para participação é de 16 anos, 
exceto para o curso de marcenaria, que o aluno pre-
cisa ter 18 anos ou mais. A inscrição deve ser feita no 
local de realização do curso escolhido.

PÁG. 6

‘Feira do Produtor’ terá várias opções 
de hortifrúti no Parque da Cidade dia 8

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
departamento de Agricultu-
ra da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, vai 
realizar a edição de outubro 
da “Feira do Produtor Ru-
ral”, no dia 8.

A iniciativa tem apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

A “Feira  do Produtor” 
visa incentivar os pro-
dutores rurais da cidade 
e mostrar o trabalho de 
agricultura feito por eles.

Além da venda de grande 
quantidade de produtos de 
qualidade, haverá exposição 
de alimentos, venda de hor-
tifrúti, de fl ores, de queijos, 
dentre outros produtos, 
bem como artesanato.

PÁG. 3

Feira acontece todo segundo sábado do mês, em parceria com o Cati e o Sindicato Rural
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Investimento: Zodiac inaugura novo 
almoxarifado com área 30% maior

PÁG. 6O vice-prefeito Ricardo Piorino agradeceu a receptividade e reforçou o empenho com o desenvolvimento industrial de Pinda

PÁG. 3

Divulgação

Visita ao Museu Histórico aconteceu no dia 23 de setembro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prestigiou na manhã 
dessa quarta-feira (28) a inaugu-
ração do novo almoxarifado da 
indústria farmacêutica Zodiac, 
instalada no Distrito Industrial 
Água Preta.

O vice-prefeito Ricardo Piorino 
representou o prefeito Isael Do-
mingues e transmitiu os cum-
primentos à empresa pelo in-
vestimento realizado na planta. 
Também estiveram presentes o 
Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico Roderley Miotto, 
o adjunto da pasta José Antônio 
Ferreira, “Ju” e o secretário adjun-
to de Governo, Alexandre Pió.

O novo almoxarifado da 
planta foi construído numa 
área de 1000m2, executado 
com pé direito de 14 metros, 
aumentando em 30% a capaci-
dade produtiva do atual almo-
xarifado, sendo composto de 
vestiário, área para visitantes, 
salas administrativas com mo-
derno sistema de climatização 
e com total segurança e acesso 
biométrico.
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CONTATO DE PRIMEIRO GRAU
Aconteceu num domingo. 

Acredito que, naquele tempo, 
tinha sete ou oito anos, não 
mais. Estava em férias no 
sítio de meus avós maternos, 
propriedade bem cuidada, com 
pomar, horta, meia dúzia de 
vacas e dois cavalos. Ah, quase 
me esqueço do Molenga, o vira-
lata que não arredava as patas 
do fogão de lenha. 

Depois do jantar, ouvi 
estórias de meu avô sobre 
outros mundos, outras 
galáxias e fui dormir. Fui, mas 
não consegui. As palavras 
dele turbinaram meus 
pensamentos. Remexi pra lá 
e pra cá na cama,na tentativa 
de que o sono me encontrasse. 
Que esperança! Levantei, bebi 
água, fui ao banheiro, fiz xixi, 
voltei pro quarto e não deitei. 
Em vez disso, abri a janela para 
observar estrelas. 

Pensava em marcianos, 
venusianos, e em quantos seres 
poderiam existir no universo, 
quando a luz azul riscou o céu 
e pousou atrás do arvoredo 
que se estendia à margem do 
riozinho. Confesso que tive 
medo. Mas, encorajado pela 
curiosidade, peguei lanterna, 

pulei a janela e, para minha 
surpresa, Molenga estava 
me esperando, balançando o 
rabinho. Nunca o vi tão festivo.

A cada passo na direção do 
riozinho, meu coração batia 
mais forte. A cerca de uns 20 
metros, ouvi sons. Escondi-
me atrás de uma árvore 
para espiar. Molenga teve 
outra ideia: saiu correndo, 
fazendo festa na direção 
dos sons. Depois de alguns 
segundos, voltou para me 
chamar. Tentei resistir, mas 
não consegui. Fui tomado por 
uma atração que até hoje não 
sei explicar. Caminhei atrás 
do Molenga até a margem, 
onde encontrei duas 
estranhas criaturas. Dois 
seres transparentes, azuis, 
de formato inconstante: 
ora pareciam arbustos, ora 
passarinhos, ora isso, ora 
aquilo. Molenga pulava 
alegre entre eles. Quando me 
aproximei, lançaram raios 
em meus ouvidos. 

— Agora conseguirá nos 
compreender — Afirmou um 
deles — Você é neto do Arruda. 
Ele já nos falou sobre você. 
Você é o menino que ama 

passarinhos, flores, estrelas, 
luares e pores do sol. 

— Vocês são de Marte? 
Vênus?De outra constelação?

— Somos guardiões do 
Universo.

— Do Universo? Deus existe?
— Toda criação tem um 

criador, e tudo foi criado por 
Deus. Deus é o Universo. Deus é 
infinitamente infinito.

— Se toda criação tem um 
criador, quem criou Deus?

— Deus criou-se!
Depois de algum silêncio, 

eles falaram:
— Deus criou esse 

planeta maravilhoso que, 
infelizmente, está morrendo 
pela contaminação de rios e 
mares,pelosdesmatamentos, 
pelas guerras.Tudo causado 
pela ganância, pelo descuido, 
pelo desamor. Nós, guardiões, 
estamos precisamos de toda 
ajuda.

— Como posso ajudar?
— Seja gentil, cuide da 

natureza, seja sempre um bom 
menino, até mesmo quando 
se tornar adulto. Seus atos 
serão exemplos que ajudarão 
a mudar o comportamento das 
pessoas.

Maurício 
Cavalheiro ocupa 

a cadeira nº 30 da 
APL - Academia 

Pindamonhangabense 
de Letras

Proseando
Brooklyn 99 é uma série onde 

mostra o funcionamento de 
uma delegacia em Nova York, 
tendo como ator principal o 
detetive Jake Peralta (Andy Sam-
berg), mas sempre nos mostran-
do também os outros atores, 
suas vidas e relações. 

A série além de manter todo 
o interesse no enredo sobre as 
investigações a série também 
nos passa bastante a identi-
dade de cada personagem, nos 
trazendo assim conflitos pesso-
ais, não deixando a série focada 
apenas em assunto.

                                                                                     
Samuel Queiroz- Estudante

Internet

Pinda f.C segue treinamentos 
pensando nos próximos adversários

O Pinda F.C entrou pela úl-
tima vez em campo na quin-
ta-feira (22), quando disputou 
dois amistosos contra a equi-
pe do São Paulo F.C, em Cotia. 
O time sub-14 acabou sendo 
superada pelo placar de 3 a 0 e 
a equipe sub-16 perdeu por 2 a 
1. O resultado poderia ter sido 
diferente se Pinda convertesse 
um pênalti, mas acabou per-
dendo.

Os treinos e amistosos re-
alizados pelo clube visam um 
bom desempenho nos campe-
onatos que serão disputados 
em 2023, sendo o principal de-
les o campeonato Paulista das 
categorias.

O time do Pinda F.C, primei-
ro clube 100% SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol) no Brasil, 
conta com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 

meio da Secretaria de Esporte 
e Lazer.

“Foram experiências im-
portantes. São times jovens e 
com adversários fortíssimos, 
agora o trabalho continua 
visando a próxima tempo-
rada, não podemos parar e 
estaremos aqui dando todo o 
apoio”, disse o secretário de 
Esporte e Lazer, Everton Chi-
naqui.

Pinda/unifunvic/São miguel Saúde e Suzano Vôlei 
fazem confronto direto pelo ‘Paulista Sub 21’

Um confronto emocionante e 
que promete ser muito disputado. 
Assim deverá ser a partida entre o 
Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde 
nesta quinta-feira (29), pelo retur-
no do “Campeonato Paulista Sub 
21 Masculino”. A equipe, que ocupa 
a segunda posição na classifica-
ção geral da primeira fase, recebe-
rá o Suzano Vôlei, quarto colocado, 
numa disputa direta pelo topo da 
tabela. A partida está marcada 
para as 19 horas, no ginásio Juca 
Moreira, em Pindamonhangaba, e 
deve ter arquibancada cheia para 
incentivar o time da casa.

O time do Vale do Paraíba tem 
se destacado neste returno. Depois 
da boa vitória sobre o Vôlei Renata 
na rodada anterior, a equipe tem 
a chance de conseguir mais um 
resultado expressivo em sua busca 
por um top 3 nesta fase. A expecta-
tiva de uma partida bastante equi-
librada, assim como aconteceu no 
primeiro turno, quando o time do 
Alto Tietê venceu em casa por 3 a 

2. Por isso, mais do que nunca, o 
Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde 
contará com o importante incen-
tivo de sua torcida que, mais uma 
vez, deverá lotar o Juca Moreira.

A classificação atual é a se-
guinte: 1º. Sesi/SP, 49 pontos (19 jo-
gos); 2º. Pinda/Unifunvic/ São Mi-
guel Saúde, 40 (17 jogos). 3º. Vôlei 
Renata, 39 (20 jogos); 4º. Suzano 

Vôlei, 37 (17 jogos); 5º. Farma Conde 
São José, 37 (18 jogos); 6º.AD ABCD/ 
Diadema/Unisantanna, 34 (18 
jogos); 7º. Super Volei Santo André, 
26 (19 jogos); 8º. São Caetano, 26 
(19 jogos); 9º. Viva Vôlei Itatiba EC/
PMI, 16 (17 jogos); 10º. Vedacit Vôlei 
Guarulhos, 14 (18 jogos); 11º. São 
Sebastião, 8 (19 jogos); 12º. Esporte 
Clube Praia Grande, 2 (19 jogos).

Portal R3
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Cultura agropecuarista  

Promover o trabalho dos 
agropecuaristas de 

Pindamonhangaba, seus serviços e suas 
produções. Essa é a finalidade principal da 
‘ExpoPinda’.

O evento, organizado pelo Sindicato 
Rural em parceria com a Prefeitura 
local, por meio de várias secretarias e 
departamentos, contará com exposições 
de animais, torneio leiteiro, vendas de 
produtos agropecuários, shows musicais, 
praça de alimentação, dentre outras 
atrações.

A feira terá ainda exposição nacional das 
cabras leiteiras.

De acordo com os organizadores, “a 
exposição será como sempre foi feita nos 
moldes da ‘ExpoPinda’ e do Sindicato Rural; 
contudo, será maior, com mais atrações e 
grande parceria da Prefeitura”.

O evento acontecerá entre os dias 6 e 
13 de novembro, no Parque da Cidade, em 
Pindamonhangaba. 

Entre as proposta da iniciativa está o 
fortalecimento do agronegócio e o estímulo 
à geração de emprego e renda. 

Um dos diferenciais do evento é a 
integração de diversas secretarias 
municipais e de outros segmentos – o que 
permite maior diversidade de atrativos. O 
que torna a ‘ExpoPinda’ ainda mais positiva 
e necessária; tendo em vista que a feira 
ficou dois anos sem acontecer, em virtude 
da pandemia do coronavírus.  
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‘Via Rápida’ muda para outubro data da chegada 
da carreta para cursos; ainda há vagas abertas

A chegada da carreta para cursos do “Via 
Rápida”, que iniciaria atividades dia 28 de 
setembro no estacionamento da Prefeitura, teve a 
data alterada para o dia 13 de outubro.

Com isso, as vagas pelo programa Via Rápida 
Emprego, em parceria com o Centro Paula Souza 
para curso de barman, garçom/garçonete e 
camareiro/a terão início dia 13. Restam poucas 
vagas e s inscrições estão abertas pelo link https://
www.cursosviarapida.sp.gov.br/cursos/7053/
Carga_Cursos. Os alunos devem ter no mínimo 16 
anos.

Cada curso terá 80 horas de duração, sendo 
cinco horas por dia e serão cursos presenciais, 
dentro da carreta, que estará no estacionamento 
da Prefeitura.

O diretor de Emprego e Renda da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Marcelo Camargo, disse “que 
os cursos são oportunidades para as pessoas 
aprenderem uma profissão ou se aperfeiçoarem 
na área”.

Ele destacou que “os cursos são totalmente 
gratuitos e os alunos que concluírem, com, 
no mínimo, 75% de frequência, receberão 
bolsa auxílio no valor de R$ 210.00. São novos 
cursos e novas possibilidades de aumentar 
os conhecimentos da área e de se preparar 
para o mercado de trabalho – cada vez mais 
competitivo”, finalizou.

‘Feira do Produtor Rural’ terá 
várias opções de hortifrúti no 
Parque da Cidade no dia 8
várias opções de hortifrúti no 
Parque da Cidade no dia 8
várias opções de hortifrúti no 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do de-
partamento de Agricultura 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, realizará a 
edição de outubro da “Feira do 
Produtor Rural”, no dia 8.

A iniciativa tem apoio da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo.

A feira visa incentivar os 
produtores rurais da cidade e 
mostrar o trabalho de agricul-
tura feito por eles.

Além da venda de grande 
quantidade de produtos de 
qualidade, haverá exposição 
de alimentos, venda de hor-

tifrúti, de fl ores, de queijos, 
dentre outros produtos, bem 
como artesanato.

A “Feira do Produtor Rural” 
acontece todo segundo sába-
do do mês e possui parceria 
com Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral (CATI) 
e com o Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba.

O evento começa às 15 ho-
ras e vai até as 20 horas, no 
Parque da Cidade.

Segundo o diretor de Agri-
cultura, Pedro Ribeiro, “a feira 
tem objetivo de fomentar o 
comércio de itens de hortifrúti 
dos produtores rurais do mu-

nicípio, bem como o desen-
volvimento de suas atividades, 
além de mostrar a importân-
cia do pequeno produtor rural, 
que produz alimentos saudá-
veis e de qualidade”.

Ele disse que “os frequen-
tadores criam uma relação 
muito próximo dos produto-
res porque encontram produ-
tos de grande qualidade, com 
muita variedade e frescos. 
Desta forma, percebem a 
feira como uma opção sau-
dável, acessível e que fun-
ciona em horário estendido 
e com facilidade de estacio-
namento”, completou.
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Beneficiários do Cras Araretama 
realizam visita ao museu de Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social 
- Diretoria de Proteção Social 
Básica e Gestão do Cadastro 
Único proporcionou aos be-
neficiários do Cras Araretama 
uma visita guiada ao Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina no 
dia 23 de setembro.

Os passeios externos são re-
alizados com o micro-ônibus 
adquirido com recursos oriun-
dos do programa federal ‘Auxí-
lio Brasil’ – antigo ‘Bolsa Famí-
lia’. Com apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo e dos servi-
dores do Museu, os usuários do 
Cras Araretama puderam co-
nhecer um pouco mais sobre a 
história da cidade. 

Após a visita ao museu eles 
realizam um piquenique no 
Bosque da Princesa.

Um dos objetivos dos Cras 
é fortalecer os vínculos fami-
liares e comunitários. “Ações 
como essas são de suma im-

portância. Uma oportunidade 
para ofertar um momento de 
lazer e conhecimento para a 
população. Inicialmente nós 
fizemos com o Cras Araretama, 
com famílias atendidas pela 
Assistência Social de lá, para 
que pudessem fazer uma vi-
sita ao museu e conhecer um 
pouco sobre a história da cida-
de, além de todas as inovações 
e avanços que têm ocorrido na 
Secretaria de Cultura e Turismo”, 
disse a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda.

“Nosso agradecimento à Se-
cretaria de Cultura e Turismo, 
que proporcionou esse mo-
mento para a população. Isso 
é muito importante para enri-
quecer o conhecimento, além 
de ser um passeio extrema-
mente agradável, um momen-
to de lazer. O objetivo do nosso 
Cras é fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários com 
a população e essa atividade 
ajuda muito neste propósito”, 
completou a secretária.
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SINDICATO DOS PROFESSORES DE PINDAMONHANGABA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital, ficam convocadas as Professoras e os Professores associados do Sindicato 
dos Professores de Pindamonhangaba, inscrito no CNPJ sob o nº 07.192.010/0001-15, devidamen-
te registrado no CNES do M.T.E, Código Sindical nº 000.010.135.97263-6, com sede à Rua José 
Carlos Ribeiro, 136, Jardim Cristina, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.412-060, para a Assembleia 
Geral Extraordinária que se realizará no dia 10 de outubro de 2022, às 13h30min, em primeira 
convocação com o quórum estatutário de presentes, ou às 14h30min, em segunda convocação 
com qualquer número de trabalhadores presentes, na Rua Eugênio Siqueira Salgado, 111, Bosque 
da Princesa, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12401-470, para discussão e deliberação da seguinte 
ordem do dia: 
A. Análise e deliberação sobre constituição de Junta Governativa Provisória, nos termos do Esta-
tuto Social da entidade;
B. Outros assuntos de interesse da categoria. 
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2022. 

Aurélia Cristina Costa
Presidente
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PORTARIA GERAL Nº 5.853, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
considerando a Portaria Geral nº 5.639, de 11 de novembro de 2021, e nos termos do Protocolo nº 
39579/2022, RESOLVE CESSAR, a pedido, a suspensão do contrato da servidora Raquel Monteiro 
Gusmão Silva, a partir de 02 de agosto de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto 
de 2022.
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

PORTARIA GERAL Nº 5.852, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do Protocolo 43.641/2021, 
RESOLVE :
Art. 1º Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo para a efetivação do registro no CRIA do 
“Loteamento Residencial e Comercial Central Park”, previsto no art. 3º da Portaria Geral nº 5.696, 
de 28 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de setembro 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 1º de setembro de 2022.                                               
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 
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PORTARIA GERAL Nº 5.859, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, 

RESOLVE:
Art. 1° Nomear os membros a seguir indicados para compor a COMISSÃO DE APOIO, com equipe 
multidisciplinar, para revisão da Lei Municipal n° 1.411, de 10 de outubro de 1.974 - Código de 
Posturas:

I - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Thiago de Castro Casali (Chefe do Setor de Fiscalização de Posturas)
- Eduardo Godoi César (Fiscal de Posturas)
- Gastão José Schmidt (Fiscal de Posturas)
- Luiz Carlos dos Santos Gomes (Fiscal de Posturas)
- Mario Augusto de Paula Ferreira (Fiscal de Posturas)
- Maurílio José da Silva (Fiscal de Posturas)
- Antonio Ulisse da Luz (Fiscal de Posturas)
- Diego Correa Neco (Fiscal de Posturas)
- Soleane de Oliveira Isidoro (Diretora de Administração)
- Marcelo Ribeiro Martuscelli (Secretário de Administração)

II - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
- Robson Michell da Silva (Fiscal de Obras)
III - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Luciana Viana (Diretora de Trânsito e Mobilidade)
IV - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS:
- Priscila Monteiro Rocha (Advogada)
V - GABINETE:
- Danilo Homem de Melo Gomes da Silva (Assessor)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a de 26 de 
setembro de 2022.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de setembro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

 
 

CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 

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

entidades, trabalhadores, usuários e demais representantes da sociedade civil 

convidados a participarem, na data abaixo, da “10ª Reunião Ordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 
Pauta: 
 
 
- Leitura e aprovação de ata; 
 
- Aditamento das Parcerias FMAS 2023; 
 
- Indicação Membro PETI; 
 
- Pedido de Registro de Entidade – Bola Mágica; 
 
- Informes Gerais. 
 

Dia:   05/10/2022 (quarta-feira) 
 
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)  
 
Local:  Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  

 
Link da videochamada: https://meet.google.com/gvu-rkmf-pgw 
 
 
 
 

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

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

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

ERRATA

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2022 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

OBJETO
ONDE LÊ-SE: O Atendimento de 149 crianças de zero a três anos e onze meses de idade, na forma do 
artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO.
LEIA-SE: O Atendimento de crianças de zero a três anos e onze meses de idade, na forma do artigo 22 e 
seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO.

VALOR
ONDE LÊ-SE: R$ 1.226.496,48  (anuais)
LEIA-SE: R$ 1.476.816,48 (anuais)

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- EXERCÍCIO 2022 –

EXTRATO DO TERMO: Termo de Colaboração nº: 14/2022

Processo Interno: Nº 9.433/2022

Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de Educação 
e Casa Girasol CG

Objeto:
O Atendimento de crianças de zero a três anos e onze meses 
de idade, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 
13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Vigência Aditamento: 22/09/2022 até 21/09/2023

Valor: R$ 941.594,40  (anuais)

Data da assinatura: 20/09/2022

DECRETO Nº 6.188 DE 07 DE JUNHO 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. 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inciso I do art. 6º, 

DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Aten-
ção Básica à Saúde, conforme Portaria nº. 3888, de 23 de dezembro de 2021, que habilita o Estado, 
Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos 
serviços de Atenção Primária à Saúde.  A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059 Manutenção da Atenção Básica
10.301.0014.05  3.3.90.30– Material de Consumo (970)                                  R$    100.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 07 de junho 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 07 de junho de 2022.
                    Anderson Plínio da Silva Alves

                   Secretário de Negócios Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

 

 

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 188/2022 (PMP 11867/2022)
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado, a fim de atender a Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba pelo período de 12 meses” com recebimento dos envelopes até dia 13/10/2022 às 
14h00 e início da sessão às 14h30.

TOMADA DE PREÇOS 017/2022 (PMP 11902/2022)
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação de cobertura, 
forros e pintura em próprio municipal, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimen-
to dos envelopes até dia 14/10/2022 às 08h30 e início da sessão às 09h00.

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.  

*** CONTRATOS***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021 (PMP 7812/2021)
Na licitação supre que cuida de “aquisição de cadeira de rodas, cadeira de banho e órteses para os 
pacientes atendidos pela Fisioterapia do Município”, foram firmados os contratos: 
Contrato 162/2022, de 16/08/2022, no valor de R$ 67.130,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela 
contratada, empresa Vale Pé Oficina Ortopedica Ltda, o Sr. MARCOS LUCIO FERREIRA;
Contrato 163/2022, de 16/08/2022, no valor de R$ 28.825,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, pela 
contratada, empresa Abraao Cesar Do Nascimento Me, o Sr. ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO.

*** HOMOLOGAÇÃO***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 085/2022 (PMP 4223/2022)
A Autoridade Superior, com base na análise das amostras feita pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, homologou em 28/09/2022 e adjudicou o procedi-
mento licitatório supra que cuida de “aquisição de móveis para a Secretaria de Educação e Setores 
correlatos” em favor da empresa: L L COMÉRCIO EIRELI, o lote 02, composto pelos seguintes 
itens: 1.10 – 1.815,00; 1.11 – 1.630,00; 1.12 – 1.700,00; 1.13 – 1.854,60; 1.14 – 1.735,00; 1.15 – 
1.731,00; 1.16 – 5.628,00.

PREGÃO PRESENCIAL 162/2022 (PMP 10508/2022)
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação apresentada, homologou em 
28/09/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra que cuida de “contratação de empresa es-
pecializada na realização de serviços em exames de mamografia bilateral de rastreamento bilateral 
e mamografia com compressão/magnificação, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa: 
PRO IMAGEM LTDA - Lote 1 no valor total de R$346.975,20.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 130/2022 (PMP 7582/2022)
A Autoridade Superior, homologou em 06/09/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra que 
cuida de “aquisição de materiais para coleta, composto por tubo cônico tipo falcon e swabs de 
ryon a fim de atender a demanda do Laboratório Municipal” em favor da empresa: PONTUAL CO-
MERCIAL EIRELI, o seguinte item: 01 – 0,76. SWAB CB BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS, o 
seguinte item: 02 – 0,14.

CONVOCAÇÃO – 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, con-
vocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “17ª Reunião Ordinária de 2022”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
- Aprovação da ata da 16ª RO;
- Plano de Ação CMDCA;
- Semana da Criança;
- Conferência Municipal;
- Outros Informes.

Data:  29/09/2022 (quinta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)
Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/voo-vhuh-xxr

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

– CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

                                                                                    
EDITAL DE CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP 

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 
2022/2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA.

O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de seu Pre-
sidente, no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal nº 6.043/2017, no Regimento 
Interno do CMAS, bem como nas diretrizes aprovadas na 9ª reunião ordinária deste conselho, no 
dia 14/09/2022, convoca a Sociedade Civil, abaixo identificada e devidamente reconhecida para o 
credenciamento e inscrição de candidatos visando à participação na Assembleia para a Eleição dos 
Representantes da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de Assistência Social, 
Gestão – 2022/2024 cujas normas são regidas pelo presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
 Artigo 1°. Ficam convocados as seguintes Instituições, Organizações e Usuários da Assistência Social, 
comprovadamente domiciliados na cidade de Pindamonhangaba, bem como os Conselhos e Sindica-
tos de classe, para votar e serem votados a uma das 05 (cinco) vagas de representação da sociedade 
civil do CMAS de Pindamonhangaba, sendo 5 (cinco) vagas para titulares e seus respectivos suplen-
tes, nos termos deste Edital, a saber, que acolhe o artigo 2º da Lei Municipal nº 6.043/2017 de 19 de 
julho de 2017. 
I.Dos representantes da Sociedade Civil 
a. 01 (um) representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência Social e seu res-
pectivo suplente. Consideram-se representantes de usuários ou representantes de organizações de 
usuários da Assistência Social, as pessoas vinculadas aos serviços, programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais, organizadas sob a forma de associações, fóruns ou outras formas de constituição 
jurídica ou social de âmbito municipal.
b. 02 (dois) representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social e seus respectivos 
suplentes. Considera-se como existente, para fins de participação no CMAS, a entidade juridicamente 
constituída, em regular funcionamento e inscrita no CMAS. 
 I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e 
executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigi-
dos à família e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 
II - de assessoramento: aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços 
e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidas ao público da 
Política de Assistência Social;
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, pres-
tam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação 
dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento 
das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público 
da política de assistência social;
c. 02 (dois) representantes dos trabalhadores na área da Assistência Social e seus respectivos suplen-
tes. Consideram-se representantes os trabalhadores ou membros de organizações representativas 
de trabalhadores da área de assistência social, associações de trabalhadores, sindicatos, conselhos 
municipais e/ou regionais de profissões regulamentadas que organizam, defendem ou representam os 
interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.
Parágrafo único: Para assegurar a autonomia em relação aos demais segmentos que compõem o 
CMAS, é vedada a eleição como Conselheiro de trabalhadores da área com cargo de direção, chefia 
ou assessoramento na gestão do SUAS, que pela própria natureza da função, representa os gestores 
públicos.
I - DA COMISSÃO ELEITORAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme 8ª Reunião Ordinária do dia 10 de Agosto de 
2022, pelo poder público: Patrícia Cristina Galvão, Solange Maria de Oliveira Mello; e pela sociedade 
civil: Sarah Brega Nunes Bastos, Andre Luis da Silva Souza e Geny Rosa Dias.
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos 
neste regimento; 
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
 III - Abrir e encerrar as votações no local de votação; 
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição; 
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital; 
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores; 
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração; 
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande 
circulação. 

II – DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos candidatos e eleitores de cada instituição, organização, 
conselho e/ou sindicato deverá ser feito via e-mail do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba, no endereço: cmas@pindamonhnagaba.sp.gov.br, com assunto: Eleição CMAS – 
Mandato 2022-2024, no período de 03 de outubro a 21 de outubro de 2022. 
Artigo 5º. Os representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social, descritos no artigo 
1º, inciso I, alínea B, poderão habilitar-se ao Pleito Eleitoral – Mandato 2022-2024, na condição de 
eleitores ou candidatos-eleitores:
I - Entende-se por candidato-eleitor, o representante dos trabalhadores, o representante dos usuários, 
e o representante de uma única Entidade e/ou Organização, podendo votar e ser votado.
II – Entende-se por eleitor, o representante de uma única Entidade e/ou Organização, do segmento, 
podendo apenas votar.
III - Cada entidade ou organização terá direito apenas a 03 (três) eleitores. 
IV – Cada entidade ou organização terá direito, no ato da inscrição para candidatos-eleitores, de ins-
crever 01 titular, seguido do seu respectivo suplente.

Artigo 6°. Representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência Social deverão 
apresentar no momento de sua inscrição:
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo I)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, programas, projetos 
ou benefícios socioassistenciais.
Parágrafo único: o eleitor de representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência 
Social deverá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo II)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, programas, projetos 
ou benefícios socioassistenciais.
Artigo 7º. Representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social deverão apresentar 
no momento da sua inscrição: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo III)
• Indicação de representante titular e seu respectivo suplente 
• Cópia do registro no CMAS ou Protocolo de Renovação
• Comprovação de CNPJ ativo 
Parágrafo único: o eleitor de representante de entidades e/ou organizações de Assistência Social de-
verá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo IV)
• Cópia do registro no CMAS ou Protocolo de Renovação da entidade/organização que o indicou como 
eleitor
• Comprovação de CNPJ ativo da entidade/organização que o indicou como eleitor
Artigo 8º. Representantes dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da área 
de assistência social, deverão apresentar:
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo V)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação na área de assistência social. 

Parágrafo único: o eleitor de representante dos trabalhadores ou organizações representativas de tra-
balhadores da área da Assistência Social deverá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo VI)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação na área de assistência social. 
I - Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
II - Não haverá limitação no número de inscrição de candidatos-eleitores representantes dos trabalha-
dores e usuários, bem como a inscrição de eleitores de usuários da assistência social 
III – DOS PRAZOS
Artigo 9º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos, bem como a relação de 
indeferimento até o dia 27 de outubro de 2022. 
Artigo 10º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será 
de 31 de outubro a 04 de novembro de 2022.
Parágrafo único: Os recursos deverão ser protocolados via e-mail do Conselho Municipal de Assis-
tência Social de Pindamonhangaba, no endereço: cmas@pindamonhnagaba.sp.gov.br, com assunto: 
Eleição CMAS – Mandato 2022-2024 e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser 
publicada no Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande circulação no dia 22 de novembro de 2022.

IV – DA ELEIÇÃO
Artigo 11º. A Eleição dos Conselheiros do Conselho Municipal da Assistência Social será realizada no 
dia 07 de dezembro de 2022, às 08h30, local ainda a definir, sendo notificado em tempo hábil por e-mail 
dos inscritos, jornal de grande circulação local e site da prefeitura.
Artigo 12º. Participarão da eleição os representantes candidatos com seus credenciamentos devida-
mente deferidos pela Comissão Eleitoral e presentes à Assembleia de Eleição.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos acima apresentados, entendem-se preclusas quaisquer 
manifestações que visem eventual impugnação relacionada à candidatura e/ou representação no mo-
mento da assembleia. 
Artigo 13º. Cada candidato-eleitor e cada eleitor terão direito a dois votos para o mesmo segmento/
representação no qual se encontra inscrito, em cédula distribuída pela Comissão de Eleição. 
Artigo 14º. Ficam eleitos para as vagas titulares os candidatos com maior número de votos em cada 
representação, as vagas de suplência de usuários ou de organizações de usuários da Assistência 
Social e dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da área da Assistência 
Social serão preenchidas pelo maior número de votos seguido dos titulares.
I – Representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência Social, será eleito 1º 
colocado titular, 2º colocado suplente.
II - Representantes dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da área da 
Assistência Social, serão eleitos 1º e 2º colocados titulares, 3º e 4º colocados suplentes.
Parágrafo único: Representantes de entidades ou organizações de Assistência Social, serão eleitos 1º 
e 2º colocados titulares, sendo seus respectivos suplentes indicados no ato da inscrição.

V – DA APURAÇÃO
Artigo 15º.  A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
Parágrafo primeiro: O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato ou pelo maior 
tempo de funcionamento da entidade ou organizações de Assistência Social.
Parágrafo segundo: O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem de 
votação. 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16º. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do 
edital, prazos e formas de acesso, por meio do site oficial da administração pública, jornal Tribuna do 
Norte, remessa de e-mail às entidades, organizações e equipamentos públicos. 
Artigo 17º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados. Será 
dada posse no dia 12 de dezembro de 2022 aos novos Conselheiros onde será realizada a eleição da 
diretoria, logo após a posse desta, no Auditório da Prefeitura. 
Artigo 18º. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

Andre Luis da Silva Souza
Presidente

RESUMO DAS DATAS 
Constituição da Comissão 10 de agosto de 2022 
Aprovação do Edital 14 de setembro de 2022  
Publicação do Edital 30 de setembro de 2022 

Período de Inscrição 03 de outubro a 21 de outubro 
de 2022 

Publicação da lista dos inscritos 27 de outubro de 2022 

Prazo recursal 31 de outubro a 04 de 
novembro de 2022  

Publicação do resultado final 22 de novembro de 2022 
Assembleia para a Eleição 07 de dezembro de 2022 
Posse dos eleitos e eleição da 
diretoria – Gestão 2022/2024 12 de dezembro de 2022 
 

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO 
CANDIDATO REPRESENTANTE DE USUÁRIO OU ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Identificar a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  
(  ) SIM  (  )NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO 
ELEITOR DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Identificar a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  
(  ) SIM  (  )NÃO
Confirmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen-
tantes da sociedade civil para a gestão 2022/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba, no seguimento de USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

                                                           ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO 
CANDIDATOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL
DADOS DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO
Identificar a entidade ou organização: ______________________________________
_____________________________________________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

Conforme artigo 7º, anexou cópia do registro no CMAS ou protocolo de renovação?
 (  ) SIM  (  )NÃO

Conforme artigo 7º, anexou comprovação de CNPJ ativo?
(  ) SIM  (  )NÃO

DADOS DO CANDIDATO À VAGA TITULAR:
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

DADOS DO CANDIDATO À SUPLÊNCIA:
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA RESPONSÁVEL ENTIDADE/ ORGANIZAÇÃO)

__________________________________________
(ASSINATURA CANDIDATO VAGA DE TITULAR

__________________________________________
(ASSINATURA CANDIDATO À SUPLÊNCIA)

                                                           ANEXO IV
FICHA DE INSCRIÇÃO 
ELEITOR DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO
Identificar a entidade ou organização: ______________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

Conforme artigo 7º, anexou cópia do registro no CMAS ou protocolo de renovação?
 (  ) SIM  (  )NÃO
Conforme artigo 7º, anexou comprovação de CNPJ ativo? (  ) SIM  (  )NÃO
DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Confirmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen-
tantes da sociedade civil para a gestão 2023/2025 do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Pindamonhangaba, no seguimento de ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

                                                            ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO 
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Identificar a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 8º do edital, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vincu-
lação na área de assistência social? 
 (  ) SIM  (  ) NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

                                                       
ANEXO VI
FICHA DE INSCRIÇÃO 
ELEITOR DE REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Identificar a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 8º do edital, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vincu-
lação na área de assistência social? 
 (  ) SIM  (  ) NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

ANEXO VII
FICHA DE INSCRIÇÃO 
ELEITOR DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:
Nome: _______________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF: ________________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Identificar a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  
(  ) SIM  (  )NÃO
Confirmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen-
tantes da sociedade civil para a gestão 2022/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba, no seguimento de USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

DECRETO Nº 6.249, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Extingue a Requisição Administrativa dos bens, insumos e serviços da empresa Nefrovale Serviços 
de Nefrologia Ltda, objeto do Decreto Municipal nº 6.235 de 28 de agosto de 2.022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde finalizou a entrega total de bens, insumos, 
medicamentos e outros à empresa NEFROVALE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA e que a 
operacionalização do serviço está ocorrendo de forma adequada;
CONSIDERANDO a informação de que todos os pacientes estão realizando sessões de hemo-
diálise dentro da normalidade, não havendo mais, portanto, a situação de necessidade coletiva 
de urgência, referente à requisição administrativa objeto do Decreto Municipal nº 6.235 de 28 de 
agosto de 2.022.

D E C R E T A: 
Art. 1º Fica extinta a requisição dos bens, estoques de insumo, equipamentos, medicamentos, e 
serviços da empresa Nefrovale Serviços de Nefrologia Ltda, necessários à prestação de atividades 
de Nefrologia na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, tratadas no Decreto Municipal 
nº 6.235 de 28 de agosto de 2.022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Municipal nº 
6.235 de 28 de agosto de 2.022 e demais disposições em sentido contrário.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Ana Claudia Macedo dos Santos - Secretária de Saúde

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de setembro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
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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.
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As obras de reformas em túmulos no Cemitério 
Municipal poderão ser feitas até o dia 28 de outubro, 

das 7 às 16 horas.
Após esta data, a Prefeitura irá realizar serviços 

de limpeza no local para o Dia de Finados (2 de 
novembro).

O horário de funcionamento do cemitério no dia 2 de 
novembro será das 7 às 17 horas.

A Prefeitura de Pindamonhangaba pede aos 
visitantes que pretendem levar flores para utilizarem 

recipientes com areia e não com água – evitando a 
proliferação do mosquito transmissor da dengue.

reformas de túmulos do cemitério 
municipal devem ser feitas até dia 
28 de outubro

“Liderança, Sucesso e Em-
preendedorismo” – para motivar 
empresários, comerciantes, pro-
fissionais liberais, estudantes, uni-
versitários e empreendedores – é a 
principal proposta da palestra com 
o empresário Carlos Wizard. 

Ele estará na cidade dentro de 
alguns dias para apresentação 
de sua palestra, que sempre leva 
grande público por onde passa.

O evento será uma realização 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Fundo Social de Solidariedade, 
e conta com apoio da Acip – As-
sociação Comercial e Industrial, 
Hotel Colonial Plaza Hotel e rádio 
Ótima 95,5FM.

Para participar do evento, os 
interessados devem trocar um 
quilo de alimento pelo ingresso 
na sede da Acip, na loja ArteEn-
canto do Fundo Social no Sho-
pping Pátio Pinda ou diretamen-
te na Prefeitura, na Secretária de 
Desenvolvimento Econômico. 
Toda arrecadação será revertida 
para os trabalhos do Fundo So-
cial de Solidariedade.

“Será uma noite de conheci-
mento e transformação. Carlos 
Wizard é uma pessoa sensacio-
nal e de um potencial fantástico, 
que vem com toda sua experiên-
cia para transmitir muito conhe-
cimento”, afirmou o secretário 
Roderley Miotto.

Data, horário e local serão di-
vulgados aqui, em breve. 

Quem é Carlos Wizard
Carlos Wizard Martins é um 

empresário que começou do 
zero e fundou a Wizard, uma 
franquia de escolas de idiomas. 
Por meio do sistema de franchi-
sing, ele conquistou a liderança 
no mercado brasileiro em redes 
de ensino de línguas estrangei-
ras. Criou o grupo Multi Edu-
cação quando adquiriu outras 
escolas, como Yázigi, Microlins 
e Skill, que posteriormente foi 
vendido em 2013, por US$ 2 bi-
lhões, para o britânico Pearson.

Wizard é também dono da 

Pinda terá 
palestra com 
empresário 
Carlos 
Wizard 

rede de produtos naturais Mun-
do Verde e da Ronaldo Academy, 
uma escola criada em parceria 
com o ex-jogador Ronaldo Fenô-
meno para formar crianças que 
querem ser jogadoras de futebol. 

Nascido em Curitiba, no Para-
ná, em 1956, tem origem humil-
de e estudou inglês graças a igre-
ja que seus pais frequentavam. 
Aos 17 anos, foi estudar nos Esta-
dos Unidos com apenas US$ 100. 
Graças a uma missão religiosa, 
conseguiu conhecer outros paí-
ses do mundo e morou na Euro-
pa por dois anos. Voltou ao Brasil 
com 21 anos e fundou diversas 
empresas, chegando a alcançar 
a liderança entre as escolas de 
idiomas no país, tendo mais de 
2.600 unidades franqueadas e 
mais de 800.000 alunos.

Entre outras ações empreen-
dedoras, trouxe em 2016 para o 
Brasil a rede de comida mexicana, 
de origem norte-americana, Taco 
Bell. Nesse ano, também se tornou 
dono das marcas de vestuário e 
calçados Topper e Rainha. No ano 
seguinte, fundou a empresa Aloha 
Oils, entrando em parceria com 
seus filhos no setor de cosméticos 
e em 2017 voltou para o mercado 
de idiomas, comprando 35% das 
ações da Wise Up.

Também atua em projetos so-
ciais e em 2018 idealizou o pro-
jeto Brasil do Bem, que iniciou 
atuando em Roraima, atenden-
do mais de 12 mil venezuelanos 
que chegaram ao Brasil em bus-
ca de ajuda, fugindo da grave cri-
se pela qual passava a Venezuela. 

O projeto reúne empresários, 
e está presente em várias cida-
des, através de franquias, bene-
ficiando crianças e adolescentes 
com ações no setor da educação, 
esporte, saúde e meio ambiente.

Pindamonhangaba vai pro-
mover a “ExpoPinda” entre os 
dias 6 e 13 de novembro no Par-
que da Cidade. O evento via a 
promoção do trabalho dos agro-
pecuaristas de Pindamonhanga-
ba e a promoção de seus serviços 
e produção. A ExpoPinda contará 
com exposições de animais, tor-
neio leiteiro, vendas de produtos 
agropecuários, shows musicais, 
praça de alimentação, dentre 
outras atrações.

A “ExpoPinda” será organizada 
pelo Sindicato Rural em parceria 
com a Prefeitura, por meio de vá-
rias secretarias e departamentos.

“Teremos o tradicional tor-
neio leiteiro de gado. Uma ex-
posição nacional das cabras 
leiteiras, exposição de animais, 
exposição de pequenos animais, 
apresentação de cães da raça 
border collie, que são cães de 
pastoreios, dentre outras atra-
ções”, resumiu o presidente do 

Sindicato, Carlos Alberto Faria 
Raposo Lopes – Beto.

Ele explicou que “a exposição 
será como sempre foi feita nos 
modos da ExpoPinda e do Sin-
dicato Rural, porém maior, com 
mais atrações e grande parceria 
da Prefeitura”.

O secretário adjunto de De-
senvolvimento Econômico, José 
Antônio Ferreira Filho, explicou 
que o objetivo é fortalecer o agro-
negócio e estimular a geração de 
emprego e renda. “O prefeito Isa-
el tem um olhar especial para o 
desenvolvimento, para a criação 
de postos de trabalho e atração de 
investimentos. Com essa menta-
lidade, várias secretarias estarão 
envolvidas nesse projeto”.

O secretário adjunto de Cultu-
ra e Turismo, Ricardo Flores, disse 
que o evento terá ampla partici-
pação das secretarias municipais. 
“Após dois anos sem a feira, hoje 
com o fim da pandemia, pode-

mos voltar a trabalhar a cultura 
e o turismo nesta iniciativa, que 
terá também a participação de 
artistas do chamamento público 
municipal, bem como Fundo So-
cial, com artesanato, estande do 
Novo Turismo e muito mais”.

“Nós, produtores, estamos com 
a vontade de apresentar nossos 
trabalhos em relação ao que se 
feito em Pindamonhangaba. Des-
te modo, a expectativa é muito 
boa. Estamos ansiosos par este 
evento futuro. Um grande projeto 
para a cidade”, completou Beto.

Dia 27 foi realizada uma reu-
nião entre membros da Prefeitu-
ra e representantes do Sindicato 
rural para definição da progra-
mação e organização da Expo-
Pinda. Estiveram presentes ain-
da o secretário adjunto de Meio 
Ambiente, Paulo Nicholas Impa-
rato, além do diretor do Sindica-
to Rural, Felipe César Filho, e da 
gerente Sandra.

Cidade promoverá
‘ExpoPinda” em 
novembro
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Fundo Social oferece 
diversos cursos 
gratuitos em outubro

BarBeiro

Início: 3/10
Local 1: Salão da Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças - Jardim Imperial 
Manhã: Segunda e Terça-feira das 8 
às 13 horas / Quarta-feira das 8h às 
10h30
Local 2: Centro Comunitário Morumbi 
Tarde: Segunda e Quarta-feira das 14 às 
19 horas / Terça-feira das 14h às 16h30

Culinária

Início: 3/10
Local: C. C. Cícero Prado CDHU 
De segunda a sexta-feira 
das 8 às 13 horas

DeCoração Com Balões

Início: 3/10 
Local 1: Centro Comunitário CDHU 
Segunda, Quinta e Sexta-feira 
das 18 às 22 horas
Local 2: Salão da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças - Jardim Imperial 
Segunda, Terça e Quarta-feira 
das 14h às 17h30 e 
Quinta-feira das 14 às 17 horas

Design De unhas

Início: 3/10 
Salão da Igreja Santa Clara - 
Vila São Paulo
Terça, Quinta e Sexta feira 
das 18 às 22 horas

maniCure

Início: 10/10 
Local: Centro Comunitário Maricá 
Dias: Segundas e Terças-Feiras 
das 13 às 18 horas

marCenaria

Início: 3/10
Local: Parque da Cidade
Manhã: das 7 às 10 horas
Tarde: das 13 às 16 horas

maquiagem

Início: 3/10
Local 1:  Centro Comunitário Araretama 
- Jardim das Américas 
Manhã: De Segunda a Quinta-feira 
das 8 às 12 horas e 
Sexta-feira das 8h às 10h45 
Tarde: De Segunda a Quarta-feira 
das 13 às 18 horas e 
Quinta-feira das 13h às 16h45

PaDaria e Confeitaria

Local: Salão da Igreja Nossa 
Senhora da Ajuda / Jardim Regina
Padaria
Início: 03/10
Manhã: Quarta e Quinta das 7h30 às 
12h30 / Sexta das 13h10 às 15h40
Tarde: Quarta e Quinta das 13h às 18h / 
Sexta-feira das 15h40 às 18h10

Confeitaria

Início: 03/10
Manhã: Segunda e Terça das 7h30 às 
12h30 / Sexta das 7h30 às 10h
Tarde: Segunda e Terça das 13 às 18 
horas / Sexta das 10h às 12h30

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições 
abertas para as oficinas do Reinvente para o mês de 
outubro. São diversos cursos e todos são gratuitos.

A idade mínima para participação é de 16 anos, 
exceto para o curso de marcenaria, que o aluno 
precisa ter 18 anos ou mais. A inscrição deve ser 
feita no local de realização do curso escolhido.

OFICINAS REINVENTE

Divulgação

As bibliotecas municipais de 
Pindamonhangaba receberam al-
gumas visitas no mês de setembro, 
como a Associação Pindamonhan-
gabense de Letras (APL), com o 
Sarau, e a Exposição do Centenário 
de Nascimento de Rômulo Campos 
D’Arace, E.M  Bem Viver, E.M Eunice 
Bueno, Colégio Mestre, Colégio 
Base, CEMEI Isabel Pereira da Silva, 
Escola André Franco Montoro, Cre-
che Bem Viver, e escola Francisco 
de Assis César. 

Mais de 300 crianças passa-
ram pelas bibliotecas e puderam 
participar da ‘Quintas de Histórias’, 
do Projeto Ponto Mis, das Oficinas 
Diversas, das visitas monitoradas 
pela bibliotecária Carmen Lidia 
e pela funcionária Cláudia, que 
receberam alunos da professora de 
Língua Portuguesa, Eliana. 

A professora tem desenvolvido o 
projeto de leitura com seus alunos, 
e fazia parte da iniciativa trazer os 
alunos para conhecer a biblioteca. Os 
estudantes puderam ter uma palestra 
sobre livros, inclusão, setembro 
amarelo e dicas de como devem 
enfrentar a vida de maneira saudável 
e com muita leitura de livros.

Prefeitura de Pinda promove 
passeio nas bibliotecas com alunos

Mais de 300 crianças 
passaram pelas bibliotecas 
de Pindamonhangaba

Investimento: Zodiac inaugura novo 
almoxarifado com área 30% maior

Sobre a 
Zodiac

Inaugurada em Pinda-
monhangaba em 1997, a 
Zodiac Produtos Farma-
cêuticos é uma empresa do 
grupo ADIUM, um grupo 
farmacêutico privado, 
líder na América Latina, 
com presença em 17 paí-
ses. A empresa desenvol-
ve, produz e comercializa 
produtos líderes em inova-
ção e tecnologia, e é espe-
cializada em áreas tera-
pêuticas como oncologia, 
hematologia, cardiologia, 
sistema nervoso central, 
urologia e ginecologia, 
entre outras. 

Em junho, a Zodiac 
implantou um projeto 
sustentável de energia 
limpa com a implantação 
de 2.100 painéis solares, 
gerando 50% da energia 
necessária para o funcio-
namento da unidade.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prestigiou na manhã 
dessa quarta-feira (28) a inaugu-
ração do novo almoxarifado da 
indústria farmacêutica Zodiac, 
instalada no Distrito Industrial 
Água Preta.

O vice-prefeito Ricardo Piorino 
representou o prefeito Isael Do-
mingues e transmitiu os cum-
primentos à empresa pelo in-
vestimento realizado na planta. 
Também estiveram presentes o 
Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico Roderley Miotto, 
o adjunto da pasta José Antônio 
Ferreira, “Ju” e o secretário ad-
junto de Governo, Alexandre Pió.

As autoridades foram recebi-
das pelo diretor industrial da plan-
ta de Pindamonhangaba, Carlos 
Rinaldi, VP de Operações Patrícia 
Beiro e pelo Gerente de Engenha-
ria Industrial Federico Langguth - 
ambos membros corporativos de 
Uruguai e líderes Zodiac.

O novo almoxarifado da plan-
ta foi construído numa área de 
1000m2, executado com pé di-
reito de 14 metros, aumentando 
em 30% a capacidade produti-

va do atual almoxarifado, sendo 
composto de vestiário, área para 
visitantes, salas administrativas 
com moderno sistema de clima-
tização e com total segurança e 
acesso biométrico.

Com os investimentos reali-
zados o antigo espaço do almo-
xarifado será utilizado futura-
mente para expansão da área 
produtiva da empresa.

“Essa inauguração é mui-
to importante para essa planta 

pois com o novo almoxarifado 
estamos alterando e melhoran-
do nossa operação. Ele tem um 
novo layout que atende às nor-
mativas internacionais e nos 
impulsionará estrategicamente 
a aumentar nossas exportações. 
Acreditamos na missão que te-
mos como empresa que traba-
lha com saúde e nossa intenção 
é crescer com sustentabilidade 
e eficiência”, afirmou o diretor 
Carlos Rinaldi.

Patrícia e Federico também 
utilizaram a palavra e reforça-
ram o desejo de crescimento da 
unidade em Pindamonhangaba, 
proporcionando melhores con-
dições de trabalho para seus co-
laboradores.

O vice-prefeito Ricardo Piorino 
agradeceu a receptividade que a 
empresa sempre demonstra com o 
município e reforçou o comprome-
timento da gestão municipal com a 
expansão industrial do município. 
“Estamos crescendo em ritmo ace-
lerado graças a ações como essa da 
Zodiac, que mais uma vez se des-
taca por ações ousadas e sustentá-
veis”, afirmou Piorino.

Roderley Miotto destacou a se-
riedade do grupo Zodiac e os nú-
meros da economia de Pindamo-
nhangaba. “Estamos vivendo um 
dos melhores momento da econo-
mia do nosso município e a Zodiac 
tem participação direta nessa his-
tória. Contem com a Prefeitura que 
deve agir como facilitadora, com 
visão de futuro, criando condições 
favoráveis de crescimento para as 
empresas que já estão instaladas 
na cidade”, reforçou Miotto.

Divulgação

Divulgação


