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A GAzetA dos Municípios

Irmandade de Taubaté 
oferece 16 atividades 
gratuitas aos idosos

Vereador Felipe César é
eleito presidente da Câmara 

de Pindamonhangaba

A Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté, preocu-
pada em zelar pela saúde 
e qualidade de vida dos 
idosos, oferece diariamen-
te atividades físicas e ofi-
cinas gratuitas ao público 
da melhor idade, todas 
monitoradas por professo-
res altamente qualificados. 
Hoje, são 16 atividades no 
total. Além das modalida-
des físicas, tem ainda os 
cursos de extensão como 
o de inglês e informática, 
que já certificaram mais de 
mil alunos. Da programa-
ção voltada para o lazer e 
interação dos idosos, des-
tacam-se as oficinas de xa-

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) foi elei-
to presidente da Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba. A definição 
ocorreu durante sessão 
extraordinária  realizada 
nesta última segunda-feira 
(8), onde ficou definida  a 
nova Mesa Diretora que 
vai conduzir os trabalhos 
do Legislativo da cidade 
para o biênio 2015 – 2016. 
Felipe César  teve seis 
votos, contra cinco votos 
para o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio (PR). Para os 
demais cargos da Mesa, 
foram eleitos os seguintes 
vereadores: 1º Vice-pre-
sidente: vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-

drez e bordado e a dança 
de salão. O xadrez superou 
tanto a expectativa dos co-
ordenadores que foi criado 
um torneio anual da com-
petição. A disputa já teve 
três edições e atraiu mais 
adeptos à oficina. Entre os 
benefícios proporciona-
dos aos praticantes de xa-
drez, estão a melhoria da 
memória e o aumento da 
concentração. A atividade 
é realizada uma vez por 
semana e têm duração de 
uma hora. A turma do cur-
so de bordado arrumou um 
passatempo perfeito para 
as horas vagas. As alunas 
têm a oportunidade de ob-

grão (PPS), 2º Vice-presi-
dente: vereador Roderley 
Miotto (PSDB), 1º Secre-
tário: Janio Ardito Lerario 
(PSDB) e 2º Secretário: 
Ricardo Piorino. Na esco-
lha do 2º Secretário houve 
empate entre os vereado-
res Martim Cesar (DEM) 
e Ricardo Piorino (PDT), 
porém o vereador Martim 
Cesar abriu mão do cargo 
em favor do vereador Ri-
cardo Piorino, sendo este 
conduzido ao cargo de 2º 
Secretário da Mesa. Tam-
bém foram eleitos os vere-
adores para compor as Co-
missões Permanentes, que 
assim estarão compostas: 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação: verea-

ter uma renda extra com 
os trabalhos e participam 
de feiras e exposições. A 
oficina proporciona a in-
teratividade do grupo e 
desperta a criatividade das 
alunas. As aulas aconte-
cem duas vezes por sema-
na. E para os idosos que 
não dispensam uma boa 
festa tem a dança de salão. 
As aulas podem ser fei-
tas tanto individualmente 
quanto em dupla, já que 
são divididas para esses 
dois grupos. Os ritmos va-
riados vêm atraindo cada 
vez mais interessados, que 
se encantam com as apre-
sentações feitas pelo gru-
po de dança nos eventos 
realizados ao longo do ano 
na entidade. As aulas são 
realizadas três vezes na se-
mana no período noturno. 
Os interessados em parti-
cipar dessas ou de outras 
atividades devem procurar 
a secretaria da entidade. 
A Irmandade de Tauba-
té fica à Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3632 4423.

dor Cal (PTB), vereador 
Janio Lerário e vereador 
Martim Cesar. Comissão 
de Finanças e Orçamento: 
vereador Roderley Miot-
to, vereador Janio Lerário 
e vereador Martim Cesar. 
Comissão de Obras, Ser-
viços Públicos, Assuntos 
Rurais, Ecologia e Meio 
Ambiente: vereador Ro-
derley Miotto, vereador 
Magrão e vereador Mar-
tim Cesar. Comissão de 
Educação, Cultura, Turis-
mo e Esportes: vereador 
Professor Eric (PR), ve-
reador Professor Osvaldo 
(PMDB) e vereador Cal. 
Comissão de Saúde e As-
sistência Social: vereador 
Dr. Marcos Aurélio (PR), 
vereador Roderley Miotto 
e vereador Cal. Comissão 
de Fiscalização Financeira 
e Controle: vereador Ma-
grão, vereador Professor 
Eric e vereador Janio Le-
rario. Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Segurança Pú-
blica e Direitos da Mu-
lher: vereador Dr. Marcos 
Aurélio, vereador Magrão 
e vereador Professor Eric.

CNH e documentos de veículos
terão novos itens de segurança

Denatran apresenta Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
e documentos de veículos 
que terá novos itens de se-
gurança a partir de julho 
de 2015 Nesta quarta-feira 
(10) o Departamento Na-
cional de Trânsito (Dena-
tran), órgão do Ministério 
das Cidades, apresentará 
a nova versão da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e dos documentos 
do veículo – Certificado 
de Registro de Veículo 
(CRV) e Certificado de 
Registro e Licenciamento 

de Veículo (CRLV).  Se-
gundo o  coordenador-ge-
ral de Informatização e 
Estatística do Denatran, 
Rone Evaldo Barbosa – 
que concederá entrevista 
coletiva sobre o assunto 
às 10h, no Ministério das 
Cidades, em Brasília (DF) 
– os novos modelos serão 
obrigatórios apenas para 
os documentos emitidos 
a partir de 1º de julho de 
2015, conforme as Reso-
luções 511 e 512 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran). As resoluções 

serão publicadas no Diário 
Oficial da União (DOU), 
desta quarta-feira (10/12). 
De acordo com o Dena-
tran,  serão 28 dispositi-
vos de segurança na car-
teira do motorista e 17 
no CRV e CRLV na nova 
versão dos documentos. 
O objetivo desta medida 
é impedir a ação de fal-
sários na adulteração dos 
documentos, além das 
fraudes no pagamento de 
licenciamento e Imposto 
de Propriedade de Veí-
culo Automotor (IPVA).  

Pinda realiza
“Festival de Verão”
em quatro piscinas

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza o 
2º Festival de Verão em 
quatro piscinas públicas.  
Esta opção de lazer terá 
início dia 13 no Centro Es-
portivo João Carlos de Oli-
veira “João do Pulo” e no 
Ginásio Rita Eni Cândido 
“Ritoca”, no Araretama; 

no dia 14 é a vez do Cen-
tro Esportivo José Ely Mi-
randa “Zito” e Ginásio de 
Esportes do Cidade Nova. 
Nos dias 20 e 21, a popula-
ção poderá se divertir no-
vamente, sendo no dia 20 
em Moreira e no Cidade 
Nova e, no dia 21, no “João 
do Pulo” e no Araretama.  
Crianças, jovens e adul-
tos poderão utilizar as 

piscinas a partir das 14 
horas. A equipe da Se-
cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer solici-
ta aos interessados em se 
divertir nas piscinas que 
utilizem trajes de banho: 
biquínis, maiôs ou sungas. 
Também recomen-
da a todos passar pro-
tetor solar 30 minutos 
antes de ir ao festival.
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
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Tel.: (12)3632-1808
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UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Ita-
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Prefeitura de Taubaté
Nota à imprensa

Secretaria de Saúde de 
Taubaté tem nova sede 
A Secretaria de Saúde 
de Taubaté está aten-
dendo em novo desde 
o dia 26 de novembro. 
O novo prédio está lo-
calizado à Avenida John 
Kennedy, 488 – Jardim 

das Nações e foi esco-
lhido pela localização.
As áreas adminis-
trativas (secretário, 
diretor, gerentes e demais) 
e a Ouvidoria da Saúde 
passam a atender o públi-
co nesse novo endereço.
A mudança é uma ação 

estratégica, pois para o 
antigo prédio irão ser-
viços que hoje atendem 
em prédios alugados 
que serão devolvidos, e tem 
uma excelente disposição 
para atender esses servi-
ços, além de uma localiza-
ção adequada para acesso.

Via Rápida Empresa
Inicia Operação em Itu 

e São Bento do Sapucaí
Módulo Estadual de Li-
cenciamento do progra-
ma permite abertura de 
empresas em até 5 dias; 
64 cidades já aderiram ao 
sistema. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de 
São Paulo (SDECTI) ini-
ciou nesta segunda-feira, 
8 de dezembro, em Itu e 
São Bento do Sapucaí, a 
operação do Módulo Es-
tadual de Licenciamento 
do programa Via Rápida 
Empresa, que permite a 
abertura de uma empresa 
de baixo risco em até 5 
dias. Iniciativa do gover-
no paulista, a ferramenta 
on-line agiliza o tempo de 
expedição de alvarás e li-
cenças de funcionamento 
de estabelecimentos inte-
grando os órgãos estaduais 
e a prefeitura. O serviço 
pode ser acessado no site 
da Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo (Jucesp) 
– www.jucesp.sp.gov.br  
Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Nelson Baeta 
Neves Filho, o Via Rápida 
Empresa descomplica o 
processo de abertura e li-
cenciamento de empresas, 
favorecendo o ambiente 

de negócios. “O Estado 
de São Paulo é pioneiro 
na implantação da medida 
para reduzir a burocracia, 
com a disponibilização de 
um serviço automático de 
licenciamento, que facilita 
a vida do empreendedor e 
estimula a economia”, es-
clarece. Antes do serviço, 
o cidadão fazia uma pere-
grinação entre os três ór-
gãos estaduais - Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sa-
nitária e Cetesb - e na pre-
feitura para obter o licen-
ciamento de seu negócio. 
Com a facilidade, o licen-
ciamento - maior obstáculo 
para legalização completa 
dos empreendimentos - 
pode ser feito inteiramente 
pela internet por empresas 
de baixo risco, que totali-
zam mais de 90% dos ca-
sos.             Os seguintes 
municípios já aderiram e 
se integraram ao Módulo 
Estadual de Licenciamen-
to do Via Rápida Empre-
sa: Agudos, Americana, 
Américo Brasiliense, Am-
paro, Araraquara, Assis, 
Atibaia, Barretos, Bauru, 
Birigui, Boituva, Botuca-
tu, Bragança Paulista, Ca-
pivari, Catanduva, Cesário 
Lange, Diadema, Dracena, 
Fernandópolis, Franca, 
Ferraz de Vasconcelos, 

Francisco Morato, Ibitin-
ga, Ibiúna, Igarapava, Ita-
jobi, Itanhaém, Itapecerica 
da Serra, Itapetininga, Ita-
peva, Itu, Jaboticabal, Ja-
careí, Jaú, Limeira, Lins, 
Mirassol, Mogi das Cru-
zes, Olímpia, Ourinhos, 
Palestina, Patrocínio Pau-
lista, Piedade, Piracicaba, 
Pirassununga, Porto Feliz, 
Porto Ferreira, Praia Gran-
de, Ribeirão Pires, Santa 
Bárbara d’Oeste, Santa 
Adélia, Santa Rita d’Oeste, 
São Bento do Sapucaí, São 
Caetano do Sul, São Car-
los, São José dos Campos, 
São Sebastião da Grama, 
São Vicente, Sertãozinho, 
Tarumã, Tatuí, Taubaté, 
Tietê, Votuporanga. Para 
as cidades que ainda não 
realizaram a integração 
com o programa, o go-
verno paulista já liberou 
a 100% dos municípios o 
mesmo sistema para o li-
cenciamento automático 
(em menos de 1 dia) nos 
três órgãos estaduais (Cor-
po de Bombeiros, Vigi-
lância Sanitária e Cetesb) 
para as empresas de baixo 
risco. Neste caso, não ha-
verá análise de viabilida-
de prévia ao registro e o 
processo de licenciamento 
municipal fica sob respon-
sabilidade das prefeituras. 


