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Participe das reuniões da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé para discutir as 
propostas de reformula-
ção do Plano Diretor Par-
ticipativo de Tremembé. 
A Prefeitura está nas ruas 
distribuindo cédulas de 
participação aos muníci-
pes. Toda a população está 
convidada a participar e 
acompanhar a discussão 
dos projetos que buscam 
organizar o crescimen-
to e desenvolvimento de 

Tremembé. Os encontros 
serão realizados até o dia 
30 de janeiro, em vários 
l o c a i s .
Lembrando que, caso o 
munícipe queira partici-
par e não recebeu a cédula 
de participação, as mes-
mas estão disponíveis na 
Prefeitura Municipal, Câ-
mara e escolas onde serão 
realizados os encontros.
Os encontros:
 Data: 28/01/14 (Terça feira)
Local: Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Pat-

to (Avenida 7 de Janei-
ro S/N, Jd Santana))
Horas: 19:30
Data: 29/01/14 
(Quarta feira)
Local: Escola Maria Amé-
lia do Patrocínio (Aveni-
da Gen. Gabriel R. Fon-
seca, 2139, Pd. Eterno)
Horas: 19:30
 Data: 30/01/14 
(Quinta feira)
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus – Centro)
Horas: 19:30

Prefeitura convida
população para

reformulação do Plano
Diretor Participativo da 
Estância Turística de 

Tremembé

Em reunião esvaziada
prefeito de

Pindamonhangaba é
aclamado presidente

do Codivap

O Colonial Plaza Hotel de 
Pindamonhangaba rece-
beu prefeitos e autoridades 
políticas da região para o 
encontro do Consórcio de 
Desenvolvimento  Inte-
grado  do Vale do Paraíba 
(Codivap). A reunião ocor-
reu na manhã desta sexta-
feira (24) e contou com 
nove prefeitos e represen-
tantes de Prefeituras, dos 
30 prefeitos que tinham 
confirmado presença.
 Única a se apresentar, 
foi eleita por aclamação a 
chapa que traz o nome do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, VitoArditoLerário. 
Compõem a mesa direto-
ra a 1º vice-presidente a 
prefeita de Piquete, Ana 

Maria Gouvêa o prefeito 
de São Sebastião, Ernani 
Primazzi como 2º 
v i c e - p r e s i d e n t e .
 Atualmente esvaziado de-
vido a criação do conselho 
da recém criada Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba. A missão do 
novo presidente do órgão 
e evitar que o consórcio 
perca a função sempre 
teve como instrumento 
de ações conjuntas para 
os municípios. “A gente 
tem que estar juntos, ser 
companheiros mesmo. O 
Vale é bonito, nós acredi-
tamos no Vale do Paraíba 
(...) Aqui não tem partido, 
tem o Vale do Paraíba, e as 
pessoas que vivem aqui. “, 

disse Lerário, ao assumir a 
presidência do consórcio.
 Por sua vez, o prefeito 
de Taubaté, Ortiz Junior 
(PSDB), ressaltou a neces-
sidade manter-se a unidade 
entre os municípios, para 
o fortalecimento das pro-
postas e reivindicações. 
“É importante que o Co-
divap tenha um conselho 
técnico para auxiliar os 
municípios, principalmen-
te os de menor porte, para a 
busca de recursos.”, disse.
 O Codivap foi criado 
no início dos anos 70 
em Pindamonhanga-
ba, e tem como objeti-
vo o desenvolvimento 
integrado dos 39 mu-
nicípios que o formam. 

Encerou-se às16h00 des-
te domingo (26) o “1º 
Encontro de Carros Anti-
gos de Pindamonhanga-
ba”, que apresentou aos
 público presente um enor-
me acervo de veículos. 
São carros antigos para 
todos os gostos, desde ca-
lhambeques Ford 1928, 
passando por Bugattis,
 Pumas, e clássicos como 
Mercedes, Dodge, e outros.
Uma das atrações foi 
um velho calhambeque 
Ford da década de 20, 
que chamava atenção 
principalmente pelos figu-

rantes que vestem trajes 
de época. Desde a manhã, 
o número de pessoas que 
visitam o acervo era mui-
to expressivo e de várias
 cidades da re-
gião e do estado.
O encontro foi reali-
zado na Praça João de 
Faria Fialho (Largo do 
Quartel) na região central 
de Pinda. A promoção é do
Clube do Automóvel 
Antigo de Taubaté - 
CAAT, com apoio do De-
partamento de Turismo da 
Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a .

Grande público
visita 1º Encontro 

de Carros
Antigos de Pinda



página 2A GAzetA dos Municípios

Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790
Impresso em 28/01/2014.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão 
Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam 
necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefei-
turas e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Li-
toral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não Existe Falta de Jornais para demanda 
diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sem-
pre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser 
retiradas.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

28 de Janeiro de 2014

O site Jovens de Maria lan-
çou neste mês o concurso, 
o “Solte a Voz”, que tem 
o objetivo de escolher a 
melhor música e voz para 
o jingle da ação jovem do 
Santuário Nacional. Mú-
sicos, cantores, bandas, 
qualquer um pode partici-
par, basta escrever um mú-
sica que tenha como base 

os ensinamentos de Maria 
para os Jovens de Maria.
A música e melodia pre-
cisam ser autorais; de-
pois disso basta gravar 
um vídeo simples, aces-
sar a12.com/jovensdema-
ria/concurso, preencher 
o formulário e enviar 
o link com a gravação.
A equipe responsável pelo 

concurso vai receber os
 vídeos até dia 26 de ja-
neiro, após essa data 
uma comissão irá julgar 
o vencedor. Os prêmios 
para o ganhador são: gra-
vação da música em es-
túdio profissional, clipe 
produzido pela TV Apa-
recida e a participação no 
Hallel Aparecida 2014.

Concurso “Solte a Voz” vai 
premiar vencedor com clipe 
exclusivo produzido pela TV 

Aparecida
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O prédio do Instituto de 
Criminalística de Taubaté 
foi atingido por um incên-
dio na manhã desta segun-
da-feira (27), por volta de 
7h. Ninguém ficou ferido.
O fogo atingiu o depósi-
to e os arquivos do pré-
dio, mas nenhuma pro-
va de investigações em 
andamento foram atingidas.
O Corpo de Bombeiros che-
gou ao local pouco depois do 
começo do incêndio e contro-
lou as chamas rapidamente.
Uma perícia será realizada 
pela Polícia Científica du-
rante o dia no local para des-
cobrir a origem do incêndio.

Incêndio atinge
Instituto de

Criminalística
de Taubaté

Os vereadores de Taubaté au-
mentaram em 59% o núme-
ro de projetos apresentados 
em 2013 em relação a 2012, 
de acordo com levantamen-
to realizado pela Secretaria 
das Comissões Permanen-
tes da Câmara Municipal.
Em 2013, os parlamentares 
protocolaram 305 proposi-
turas e, no ano anterior, 191. 
Já a quantidade de proje-
tos do prefeito apresenta-
dos no Legislativo no ano 
passado foi menor – foram 
94 em 2013 e 115 em 2012.
“Este grande aumento 
de propostas apresenta-
das pelos vereadores pode 
ser atribuído, principal-

mente, ao aumento no nú-
mero de vereadores. O fato 
de ser início de legislatura 
também pode ser fator de 
peso, já que todos chegam 
cheios de ideias novas”, re-
fletiu a vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB), 
que presidiu a Casa em 2013.
Em 2013, a Câma-
ra aprovou a criação da 
Comissão de Legislação 
Participativa, responsá-
vel por receber e analisar 
propostas dos cidadãos, 
que podem ser transfor-
madas em projetos para 
serem apreciados pe-
los vereadores e 
tornarem-se leis.

Apresentação de projetos por
vereadores de Taubaté cresce

59% em 2013
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes informe que está com 
inscrições abertas para o 
concurso de Rei e Rainha 
da Prevenção do Novo Car-
naval de Tremembé 2014.
As Inscrições
- Os candidatos de-
vem fazer a inscrição 
pelo site oficial da
 Prefeitura através do link 
http://www.tremembe.
sp.gov.br/2014/01/con-
curso-carnaval/ até o dia 
20 de fevereiro de 2014.
Os requisitos
- Samba no pé, graciosi-
dade, beleza, simpatia e 
ter idade mínima de 18 anos.
O Concurso
- Um corpo de jurados 
irá avaliar os candidatos, 
que se apresentarão ao 
som da bateria  nota 
10 da Boêmios da 
Estiva, tradicional 
escola de samba de 
T a u b a t é .
A Premiação:                            
- Um Tablet para 
cada vencedor.
O Rei e a Rainha de-
verão desfilar na
Comissão de Frente no Blo-
co da Saúde no dia 28/02.
Esta é mais uma, das 
inúmeras novidades des-
te novo formato de car-
naval. Em breve mais 
novidades para 2014…

Carnaval de
Tremembé:

Abertas inscrições 
para o concurso 

de Rei e Rainha da 
Prevenção

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Maria do Carmo 
dos Santos “Dona Car-
minha”, localizada na 
Vila São Benedito, está 
recebendo uma série de 
reparos no telhado. Na 
última semana, a equipe 
da Subprefeitura de Mo-
reira César esteve no lo-
cal, realizando o serviço.
A primeira parte do repa-
ro foi feita no prédio dos 
fundos da biblioteca, local 
que abrigava a Brinquedo-
teca. Neste espaço, todas 
as telhas foram trocadas, 
a calha foi reposta e ou-
tras melhorias na parte 
do forro foram realizadas.
Agora, nesta semana, 
a equipe está inician-
do os serviços no prédio 
principal da biblioteca

Biblioteca da Vila 
São Benedito em 

Pinda recebe
reparos no telhado


