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Netza conecta empresas e colaboradores
em confraternizações criativas à distância
O ano de 2020 foi de muitas adaptações e as festas
de confraternizações também serão diferentes. Segundo um levantamento
da Edenred Brasil feito
com 224 empresas e 5.700
funcionários, 71% dos
empregadores não planejam festejar o encerramento do ano, ainda que 89%
dos colaboradores consideram as celebrações importantes. Mas para as empresas que acreditam ser
fundamental reconhecer o
capital humano e agradecer, parabenizar e motivar
o time mesmo diante das
dificuldades atuais de interação, a alternativa é inovar à distância. Com mais
de 6.700 eventos físicos,
virtuais e híbridos realizados ao longo de duas décadas, a Netza provou sua
expertise no assunto e acaba de entregar estratégia,
inovação e muita criatividade para as marcas Azul
e Embraer. Para a Azul, a
martech agency assinou o
conceito “Soul Azul”, pro-

tagonizando a sensação de
pertencimento e reconhecimento em um Encontro
de Liderança por meio
de uma live engajadora.
A companhia reconheceu
os líderes que foram essenciais para a empresa
durante todo o ano, trazendo um novo olhar para
a transformação, reflexão
e adaptação à realidade,
além da importância da
inteligência saudável. A
agência foi responsável
pela estratégia de conteúdo e comunicação do
evento. Já para Embraer,
a festa foi pensada e planejada pela Netza para
atingir e entreter os diferentes perfis de públicos
da empresa, abrangendo
toda a diversidade de profissionais e colaboradores
orgulhosos em pertencer
à Embraer e renovando
a esperança para novos
“voos” e tempos. A estratégia híbrida da agência
contemplou painéis motivadores dos executivos
da companhia, show aéreo

com modelos Embraer,
ação com avatares digitais
personalizados pelos colaboradores e muita energia
ao som dos cantores Paula
Fernandes, Barbara Tinoco e Doreen, que são atrações internacionais que
fazem parte dos principais
hubs da Embraer. Além da
grande interação nas redes
sociais.
“Nunca foi tão necessário fortalecer os relacionamentos. Nosso desafio,
então, era entregar para os
nossos clientes um plano
de ações focado na criação
de experiências impactantes ao vivo, porém, de
forma remota. E o impacto
foi memorável: milhares
de colaboradores interagindo com as marcas, se
sentindo valorizados e engajados virtualmente com
todos os membros das
equipes. Sigamos em frente e que venha 2021 com
muitos outros projetos de
sucesso.”, conta Fabiana
Schaeffer, cofundadora da
Netza.

CCR NovaDutra realiza campanha de
manutenção veicular
Com o objetivo de conscientizar os motorista
sobre a importância da
manutenção veicular, a
CCR NovaDutra realiza
a campanha ‘Dirija com
Responsa. Revise sempre
o seu veículo’.
Além de dicas de cuidados básicos que o motorista deve ter com o veículo, a campanha reforça
os
cuidados com
os pneus, principalmente
nesta época do ano, período com maior incidência
de chuvas.
Entre as ações programadas para o período haverá
distribuição de folhetos,
divulgação de mensagens
educativas nos painéis
de mensagens variáveis
(PMVs) e a veiculação
de dicas de segurança na
programação da CCRFM
107,5 NovaDutra.
“Vários problemas mais
sérios podem ser identificados antes que comprometam outras áreas do
motor, da parte elétrica
ou mecânica, ou seja, a
revisão do carro previne
gastos mais elevados. Motoristas compromissados
com as revisões são os que
conduzem os carros que
oferecem mais segurança
nas cidades e estradas”,

explica Virgílio Leocádio,
Gestor de Atendimento da
CCR NovaDutra.
Atendimentos
Dados da Concessionária
mostram que, de 1º janeiro
até o dia 30 de novembro
de 2020, foram registrados 74.724 atendimentos
mecânicos pelas equipes
do SOS Usuário da CCR
NovaDutra. A pane mais
comum registrada nos
402 quilômetros da via
Dutra é a mecânica, com
49.655 atendimentos. Na
sequência aparece: pneu
furado (12.086), pane seca
(5.487), superaquecimento do motor e bateria descarregada (3.249) e pane
elétrica (1.819).
Para agilizar o atendimento ao motorista, existem
mais de 100 câmeras em
operação. As imagens são
monitoradas no Centro
de Controle Operacional
(CCO) da concessionária
que, ao avistar um veículo
parado, aciona as equipes
do SOS Usuário para atendimento.
Além disso, a CCR NovaDutra
conta
com
médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e
equipes de
emergência, que estão 24 horas
à disposição dos clientes,

em regime de revezamento.
O SOS Usuário pode ser
acionado por meio dos
804 telefones de emergência instalados a cada quilômetro nos dois sentidos
na rodovia ou pelo Disque
CCR NovaDutra: 0800
0173536.
Por isso, fique atento:
Verifique a calibragem nos
pneus, inclusive o estepe;
Fique atento ao desgaste
irregular dos pneus, pois
bolhas e cortes podem
causar estouros;
Além disso, faça uma
revisão completa: combustível, nível do óleo no
motor, palhetas dos limpadores traseiro e dianteiro,
funcionamento das lanternas, luz de freio e regulagem dos faróis.
Dicas para dirigir com segurança em dias de chuva:
Mantenha distância do veículo à frente;
Pare o carro e um posto de
serviço se a chuva estiver
muito forte;
Reduza a velocidade gradualmente;
Use farol baixo e não ligue
o pisca alerta;
Utilize o limpador de para-brisas;
Ligue os desembaçadores;
Evite fazer ultrapassagens.

Embraer conclui primeira
conversão de Praetor
500 na Europa
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Miscelânea
Curiosidades
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
Humor
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 216, Termo nº 7301
Faço saber que pretendem se casar EDISON ANTONIO MATIAS JUNIOR e ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 01 de outubro de 2000, de estado civil solteiro, de profissão técnico em redes,
residente e domiciliado na Rua Lorena, nº 17, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de EDISON ANTONIO
MATIAS, de 54 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 08 de dezembro de 1966 e de DAMACILA APARECIDA
DE SÁ, de 43 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 01 de agosto de 1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 18 de outubro de 1999, de estado civil solteira,
de profissão atendente de lojas, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 17, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/
SP, filha de CARLOS PIRES DOS SANTOS, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de agosto de 1963 e de
ANA LUCIA DA SILVA SANTOS, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de setembro de 1973, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Livro D-25, FLS. nº 217, Termo nº 7302
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME JOSÉ GREFFIN e VANESSA BRUNA DE FREITAS, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Canoinhas-SC, nascido no dia 07 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão assistente administrativo, residente
e domiciliado na Rua Professor Bernardino Querido, nº 1101, apto. 322, Vila São José, Taubaté/SP, filho de JOSÉ ADILOR
GREFFIN, de 52 anos, natural de Canoinhas/SC, nascido na data de 18 de março de 1968, residente e domiciliado em São
Bento do Sul/SC e de MARIA APARECIDA DA SILVA GREFFIN, de 56 anos, natural de Mirante Paranapanema/SP, nascida
na data de 24 de fevereiro de 1964, residente e domiciliada em Balneário Camboriú/SC. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 17 de agosto de 1984, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua
Otaciano Xavier de Castro, nº 103, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS DE FREITAS, de 65 anos,
natural de Santo André/SP, nascido na data de 11 de agosto de 1955 e de MARLI APARECIDA VIEIRA DE FREITAS, de 59
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 20 de outubro de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia
para a imprensa local desta cidade.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 217, Termo nº 7303
Faço saber que pretendem se casar MATEUS CAMPOS MENDONÇA e LARISSA JULIANE DOS SANTOS LEITE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Monte Alegre de Sergipe-SE, nascido a 03 de setembro de 2000, de estado civil solteiro, de profissão repositor, residente e domiciliado (a) Avenida Amor Perfeito, nº 50, Flor do Vale, filho de JEFERSON MENDONÇA, 40 anos, natural de
Poço Redondo/SE, nascido na data de 01 de julho de 1980 e de CRISTIANE DE CAMPOS MENDONÇA, 39 anos, natural de
Porto da Folha/SE, nascida na data de 19 de agosto de 1981, residentes e domiciliados Taubaté/SP. A habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascida o a 13 de agosto de 1999, de estado civil solteira, de profissão operadora de caixa, residente e domiciliada
(o) Avenida Amor Perfeito, nº 50, Flor do Vale, filha de JOSIAS LEITE, 59 anos, natural de Rafard/SP, nascido na data de 19
de dezembro de 1960 e de ROSEMARY MARIA DOS SANTOS LEITE, 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de
17 de novembro de 1964, residentes e domiciliados Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Tremembé, 18 de dezembro de 2020.
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.
Mensagens
Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.
Pensamentos, provérbios e citações
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 046/2020, objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação, Implantação e Suporte em Sistema de Informática (Software) Integrado de Controle Interno, Execução Fiscal,
Controle de Frota, Educação e Saúde (ACS). Sessão realizada em
18/12/2020, às 10h00min, local www.bnc.org.br “acesso identificado
no link - licitações”. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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EMS Taubaté Funvic
visita o Sada Cruzeiro
neste sábado

Trem Republicano: uma
viagem de quase 150 anos

Será inaugurado no próximo sábado (19) o Trem
Republicano, roteiro turístico-ferroviário entre as
cidades de Itu e Salto. O
projeto teve início há 15
anos.
O próprio nome do passeio tem história. Em 17
de abril de 1873 foi inaugurada a Estrada de Ferro
Ituana e, no dia seguinte,
aconteceu a Convenção
Republicana de Itu, o primeiro encontro desse tipo
e marco de fundação do
Partido Republicano Paulista (PRP), importante
para o fim da monarquia
que aconteceria em 1889.
Essa coincidência de fatos
e datas fez com que, em
2005, durante um evento
sobre revitalização ferroviária, organizado pelo
Movimento de Preservação Ferroviária (MPF),
a proposta de roteiro ganhasse o nome de Trem
Republicano.
O início das obras foi três
anos depois, por meio de

liberação de recursos do
Ministério do Turismo e,
na sequência, a doação de
trilhos feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit); dois quilômetros
chegaram a ser assentados, mas as obras foram
interrompidas.
Em 2013, por meio de
convênios com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur),
da Secretaria de Turismo
do Estado, começaram os
repasses para a conclusão do projeto, incluindo
pontes sobre o Rio Tietê,
o girador de locomotiva
e a reforma das estações
das duas cidades. Ao todo,
foram R$ 14,1 milhões do
Governo do Estado.
“Os passeios de trem integram as famílias e são um
forte atrativo em diversos
lugares. Iniciativas como
essa, que ultrapassam os
limites de apenas uma cidade, têm força para mu-

dar o panorama regional,
gerando empregos e qualificando o turismo paulista”, enfatiza o secretário
estadual de Turismo, Vinicius Lummertz.
A operação do Trem Republicano será privada.
Em agosto o Consórcio
Intermunicipal formado
pelas duas cidades assinou
o contrato com a Serra
Verde Express, concessionária da ferrovia Curitiba-Paranaguá (PR).
No início das operações
será utilizada uma locomotiva a diesel que pertencia à antiga Companhia
Mogiana de Estradas de
Ferro, ano 1952, e três carros com capacidade total
de 132 passageiros, sendo que um deles o Boutique Pet Friendly, onde os
passageiros poderão viajar
com seus bichinhos de estimação. Serão dois horários de segunda a quinta-feira, três às sextas-feiras
e domingos e quatro aos
sábados.

O EMS Taubaté Funvic
volta à quadra pela Superliga Banco do Brasil Masculina de Vôlei 2020/21
neste sábado (19), em
jogo fora de casa, quando
visitará o Sada Cruzeiro
(MG), em partida válida
pela 11ª e última rodada do
primeiro turno da competição. O jogo será disputado
no ginásio Poliesportivo
do Riacho, no município
de Contagem (MG), e começa às 21h30. Por conta
da pandemia de COVID,
os jogos da Superliga estão sendo disputados com
portões fechados, sem a
presença de torcedores. A
partida terá transmissão ao
vivo pelo canal por assinatura SporTV 2.
Líder isolado da Superliga
Banco do Brasil masculina, o EMS Taubaté Funvic
chega para a última rodada do primeiro turno do
nacional trazendo sua melhor campanha da história
em uma fase de classificação da Superliga.
Após 10 jogos disputados,
os comandados do técnico
Javier Weber têm 10 vitórias, sendo que o time perdeu apenas quatro sets até
aqui. Foram seis vitórias
pelo placar de 3 sets a 0, e
quatro vitórias pelo placar
de 3 a 1. Os taubateanos
lideram a competição com
30 pontos ganhos.
O adversário
Na partida deste sábado, o
Taubaté terá pela frente o
atual vice-líder da Superliga. O Sada Cruzeiro ocupa
a segunda colocação com
28 pontos ganhos. O time
mineiro tem uma campanha de 9 vitórias e apenas
uma derrota. O único revés sofrido foi diante do
Minas Tênis Clube (MG),

na 3ª rodada, quando o
Sada Cruzeiro foi derrotado por 3 sets a 2. Depois
disso, a equipe mineira
não perdeu mais pontos na
competição.
O levantador Bruno Rezende prevê um jogo muito difícil contra o Sada
Cruzeiro, e destaca também o ótimo momento que
o time vive após 10 vitórias consecutivas. “É uma
enorme felicidade estar fazendo um primeiro turno
como esse. Desde a ‘virada de chave’ após o Campeonato Paulista, ficou
claro que o time se uniu
e cresceu bastante, desde
o Super Vôlei e a Supercopa, e ao longo desses
dez jogos na Superliga. E
o que eu valorizo muito é
a forma como crescemos,
mostrando um time homogêneo, com 15 atletas que
seguram o volume de jogo
quando são acionados para
entrar.”, comentou.
Sobre o jogo deste sábado, o levantador destacou
a força do adversário: “O
Sada é um dos favoritos para essa Superliga, é
um time que há anos vem
mostrando seu poder e segue como referência no
voleibol no mundo. Eles
cresceram ao longo do
primeiro turno, possuem
um saque agressivo, e nós
vamos ter de saber jogar
com o passe fora da linha
dos três metros. Eles tem
um ataque variado, dois
centrais e ponteiros muito bons. Vai ser um jogo
equilibrado, mas nós estamos nos preparando para
esse confronto, e vamos
em busca de uma vitória.”,
completou Bruno.
TABELA SUPERLIGA
BANCO DO BRASIL

2020/2021
1ª Fase / 1º Turno
1ª Rodada
03/11 - 21h30 - Azulim/
Gabarito/Uberlândia
(MG) 1x3 EMS Taubaté
Funvic
2ª Rodada
06/11 - 19h00 - EMS
Taubaté Funvic 3x0 Vedacit Guarulhos (SP)
3ª Rodada
11/11 - 19h00 - APAN
Eleva Blumenau (SC) 1x3
EMS Taubaté Funvic
4ª Rodada
15/11 - 21h30 - EMS
Taubaté Funvic 3x0 Minas
Tênis Clube (MG)
5ª Rodada
21/11 - 21h30 - Pacaembu
Ribeirão (SP) 0x3 EMS
Taubaté Funvic
6ª Rodada
26/11 - 21h30 - EMS
Taubaté Funvic 3x0 Vôlei
UM Itapetininga (SP)
7ª Rodada
29/11 - 21h30 - Vôlei Renata (SP) 1x3 EMS Taubaté Funvic
8ª Rodada
04/12 - 18h00 - EMS
Taubaté Funvic 3x0 SESI-SP
9ª Rodada
09/12 - 19h00 - Caramuru Vôlei (PR) 0x3 EMS
Taubaté Funvic
10ª Rodada
12/12 - 19h00 - EMS
Taubaté Funvic 3x1 Montes Claros América Vôlei
(MG)
11ª Rodada
19/12 - 21h30 - Sada Cruzeiro (MG) x EMS Taubaté Funvic
*Datas, horários e locais
dos jogos podem sofrer alteração de acordo com as
necessidades dos clubes,
da CBV ou das emissoras
que transmitem a Superliga.
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45ª Sessão Ordinária: Projeto que declara de “Utilidade Pública” a Associação de Comerciantes do
Mercado Municipal, Feirantes e Ambulantes é aprovado pelos vereadores de Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba promoveu nesta quarta feira, dia 16 de
dezembro, no plenário do
Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues
Alckmin” a sua 45ª sessão
ordinária de 2020 e nesta
reunião plenária os vereadores apreciaram, debateram e votaram 8 itens que
estavam na Ordem do Dia
e outros 5 projetos que foram incluídos após as assinaturas e os trâmites regimentais.
Utilidade Pública
O primeiro projeto a ser
apreciado foi o Projeto
de Lei n° 40/2017, do vereador Felipe César - FC,
que “Declara de Utilidade Pública Municipal
a ASSOCIAÇÃO DOS
COMERCIANTES DO
MERCADO
MUNICIPAL, FEIRANTES E
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA”. O
documento foi aprovado
por unanimidade. Assim,
pelo artigo 1º do projeto,
“fica declarada de utilidade pública municipal a
Associação Civil denominada ASSOCIAÇÃO
DOS COMERCIANTES
DO MERCADO MUNICIPAL, FEIRANTES E
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA,
com sede no município
de Pindamonhangaba, nos
termos da Lei Municipal
n° 1860/1983”.
Alterações em Leis Ordinárias
Na sequência, o plenário
deliberou aprovar - pela
totalidade dos votos dos
vereadores presentes - o
Projeto de Lei n° 58/2019,
do vereador Rafael Goffi
Moreira, que “Acrescenta
o artigo 71-A na Lei Ordinária Municipal n° 5.751,

de 24 de fevereiro de
2015, para dar poderes ao
Advogado constituído, de
autenticar cópias reprográficas de documentos nos
casos em que especifica”.
Com a aprovação, o artigo
71-A ficou assim constituído: “O documento em
cópia, juntado aos autos,
poderá ser declarado autêntico pelo Advogado
constituído. Parágrafo único. Em sendo impugnada,
motivadamente, a autenticidade da cópia juntada, a
parte que a produziu será
intimada para apresentar
cópias devidamente autenticadas ou o original, no
prazo de 15 (quinze) dias,
cabendo ao secretário ou
membro da comissão,
proceder à conferência e
certificar a conformidade
entre esses documentos”.
Outro projeto com a mesma finalidade foi o Projeto
de Lei n° 122/2020, do vereador Jânio Ardito Lérario, que “Altera a Lei n°
5.602, de 19 de dezembro
de 2013, que ‘Autoriza a
criação de Distrito Empresarial, concede incentivos
fiscais e outros benefícios
às sociedades empresariais
que vierem a se instalar
no Município e dá outras
providências’”. O projeto
também foi aprovado por
unanimidade. E a redação
ficou assim: Art. 1° Fica
alterada a alínea “f’ do Art.
2° da Lei n° 5.602/2013,
que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2° (...)
f- participação comunitária prevista por parte da
empresa a ser instalada,
sendo 50% (cinquenta
por cento) do montante destinado aos projetos
aprovados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente
(CMDCA) e pelo Conselho Municipal do Idoso
(CMI)”.
Segundo o vereador, o
presente projeto de lei
busca alterar a Lei para
que uma parte da participação comunitária prevista por parte da empresa a
ser instalada no município
seja destinada a projetos
aprovados pelo Conselho
Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso
(CMI), que se destacam
no atendimento desses
nossos munícipes, muitos
em condições de vulnerabilidade.
E, por último, o plenário
aprovou o Projeto de Lei
n° 192/2019, do vereador
Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas, que
“Altera a Lei Municipal n°
6.254, de 18 de setembro
de 2019, que ‘Denomina
de LIDIA CONCEIÇÃO
PEREIRA ALVES - LIDIA GAÚCHA o AMA
- Abrigo Municipal de
Animais de Pindamonhangaba”. A alteração está
contida no artigo 1º: “Com
a transformação do Abrigo Municipal de Animais
em CEPATAS (Centro de
Proteção e Atendimento
aos Animais) fica mantida
a denominação de “Lídia
Conceição Pereira Alves Lídia Gaúcha”.
Denominação de logradouro público
Os vereadores aprovaram
também o Projeto de Lei
n° 134/2020, do vereador Roderley Miotto Rodrigues, que “Denomina
uma Travessa no Loteamento Paulino de Jesus II
de PROFESSORA LUCI
CAMARGO DE OLIVEI-

RA”.
Biografia
Luci Camargo de Oliveira
nasceu em 29 de maio de
1953, em Pindamonhangaba, tinha 65 anos e era
casada com Célio Aparecido de Oliveira e tinha 3
filhos. Professora aposentada, era filha de Paulino
de Jesus e Isabel Dias de
Jesus. Faleceu em 8 de setembro de 2018.
Festivais Turísticos Gastronômicos
Na sequência dos trabalhos, o plenário debateu,
analisou e aprovou - por
unanimidade - o Projeto
de Lei n° 138/2020, da
vereadora Gislene Cardoso - Gi, que “Institui
no Calendário Oficial de
Eventos do Município de
Pindamonhangaba, FESTIVAIS
TURÍSTICOS
GASTRONÔMICOS:
Festival Tropeiro e Festival Junino”. Desta forma,
os eventos passam a fazer
parte do Calendário Oficial de Eventos. Os “FESTIVAIS
TURÍSTICOS
GASTRONÔMICOS” ficaram assim estipulados:
Festival Tropeiro a ser
realizado anualmente no
último domingo do mês de
maio e o Festival Junino a
ser realizado anualmente
no último domingo do mês
de junho.
Título de Cidadão Pindamonhangabense
A seguir, os vereadores
aprovaram pela totalidade de votos, o Projeto
de Decreto Legislativo
n° 04/2020, do vereador
Carlos Moura - Magrão,
que “Concede Título de
CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE”. O referido título foi concedido
ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Isael Domingues, prefeito do município, pelos
relevantes serviços prestados à população de Pindamonhangaba.
Projeto de Resolução
Fechando a tarde de votações, os parlamentares
aprovaram - por unanimidade - o Projeto de Resolução n° 12/2018, do
vereador Rafael Goffi Moreira, que “Acresce o artigo 141-A ao Regimento
Interno dispondo sobre a

obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua
Brasileira de Sinais, em
todos os eventos públicos
oficiais da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba”.
A justificativa do vereador
para o projetos está na Lei
Federal n° 10.436 de 24
de abril de 2002 dispõe
em seu teor que: “Deve
ser garantido, por parte do
poder público em geral e
empresas concessionárias
de serviços públicos, formas institucionalizadas de
apoiar o uso e difusão da
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio
de comunicação objetiva e
de utilização corrente das
comunidades surdas do
Brasil”.
Inclusões
Em conformidade com
o Regimento Interno da
Casa, o plenário incluiu na
votação dos trabalhos nesta sessão ordinária mais 5
projetos.
O primeiro a ser votado
foi o PL nº 144/2020 de
autoria do vereador Felipe
César - FC que “Declara
de Utilidade Pública a Associação Atlética Abdala
Sports”. O projeto recebeu
aprovação unânime dos
vereadores.
Na sequência, o Projeto de
Lei nº 145/2020, do vereador Rafael Goffi Moreira
que “Inclui no Calendário
Oficial de Eventos do Município o ‘Dia dos Carros
Tunados e Rebaixados’
“ foi analisado pelos parlamentares e aprovado
por unanimidade. Com a
aprovação o evento deverá
ser realizado no dia 11 de
setembro de todo ano em
Pindamonhangaba.
Logo a seguir, o plenário
aprovou - por 10 votos a
zero - o PL nº 146/2020,
também de autoria do vereador Rafael Goffi Moreira, que “Institui e inclui
no Calendário Oficial de
Eventos do Município o
‘Dia da Reforma Protestante’ “. O evento incluido
no calendário será comemorado, anualmente, no
dia 31 de outubro.
O quarto projeto apreciado
pelo plenário foi o Projeto de Decreto Legislativo

nº 03/2020, de autoria do
vereador Carlos Moura
- Magrão que concede a
“Comenda João Carlos de
Oliveira” à senhora Ketiley Batista, por sua significante atuação no atletismo
no ano de 2019, sendo a
campeã brasileira dos 100
metros com barreiras no
Troféu Brasil de Atletismo, destacando o nome
de Pindamonhangaba em
nível nacional.
E, fechando a votação dos
projetos incluídos na pauta
de votação, os vereadores
aprovaram - por unanimidade - o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2020,
de autoria do vereador
Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo - que
concede o Título de Cidadão Pindamonhangabense
ao senhor Carlos Eduardo
de Moura - Magrão pelos
relevantes serviços prestados ao município de Pindamonhangaba.
Título de Cidadão Pindamonhangabense
No final da sessão ordinária, o vereador Ronaldo
Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas promoveu a entrega do Título de Cidadão
Pindamonhangabense ao
advogado e também vereador, Rafael Goffi Moreira,
pelos relevantes serviços
prestados ao Município
de Pindamonhangaba. A
homenagem foi concedida
através do Decreto Legislativo nº 07/2020, de 10 de
dezembro de 2020.
Recesso Ordinário
Após a realização da 45º
sessão ordinária de 2020,
a Câmara de Pindamonhangaba entra em recesso
ordinário a partir de 21 de
dezembro e deve retomar
os trabalhos legislativos
em 25 de janeiro de 2021.
Mesmo com o recesso
parlamentar, as atividades
administrativas e o atendimento ao público nos
gabinetes dos vereadores e
na Administração da Casa
Legislativa permanecem
com os horários inalterados, ou seja, de segunda à
sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30.
Divisão de Comunicação
17 de dezembro de 2020 9h15

