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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
realiza 

Interdição em estrada no 
bairro pinheirinho

Prefeitura de Taubaté 
estabelece normativa 
para as aulas a partir 

de 20 de setembro

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Obras (SEO), realizará na 
próxima segunda-feira, 
dia 20 de setembro, uma 
interdição intermitente na 
Estrada José Félix Mon-
teiro Visconde de Mosso-
ró, no bairro Pinheirinho, 
zona rural.
A interdição acontecerá a 
partir das 8h30 para dar 
continuidade à troca da 
tubulação de drenagem de 
um dos trechos da estrada, 
que está comprometida. A 
obra foi iniciada na quin-
ta-feira, dia 16, mas não 
pôde ser finalizada porque 
no local passa um cabo de 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Educação, estabelece 
orientações gerais sobre a 
volta das atividades pre-
senciais, com 100% da ca-
pacidade física das unida-
des escolares, do Sistema 
Municipal de Ensino. 
Essa ampliação do aten-
dimento presencial acon-
tecerá a partir de 20 de 
setembro, mantendo a pre-
sença dos alunos como fa-
cultativa.
As unidades de Educação 
Infantil, Fundamental, 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), Ensino Mé-
dio e Educação Especial 
(EMEEEIF Madre Cecí-
lia), além de atender a essa 
nova regra, também reto-
marão as atividades do En-

fibra óptica, o que dificul-
tou o trabalho dos profis-
sionais da Secretaria de 
Obras. Na segunda-feira 
um técnico da empresa da 
fibra óptica estará presente 
no local para acompanhar 
o serviço.
Por ser o único acesso ao 
bairro, o serviço será re-
alizado de maneira que o 
trânsito possa ser liberado 
algumas vezes, para isso a 
obra será interrompida e a 
circulação liberada, quan-
do necessário, para que 
os moradores possam se 
deslocar e, principalmen-
te, quando houver alguma 
situação de emergência. 

sino Integral. Desta forma, 
as turmas serão atendidas 
com o ensino regular, no 
turno da matrícula do alu-
no, e no contraturno com 
as oficinas que compõem 
o quadro de atividades de 
cada escola.
As oficinas do Ensino In-
tegral retornarão, inicial-
mente, com limite diário 
de até 50% de acordo com 
o espaço físico de cada 
escola, em revezamento 
semanal, respeitando os 
protocolos sanitários. 
O Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), 
bem como o Projeto Re-
des, de Recuperação Pa-
ralela, que foi intensifica-
do devido à defasagem na 
aprendizagem, devido à 
pandemia, também ocor-

Essa liberação será rea-
lizada de maneira segura 
para munícipes e profis-
sionais da SEO.
Essa obra é necessária 
porque essa tubulação está 
comprometendo a circu-
lação da estrada, que é a 
principal do bairro. Além 
de realizar a troca da tubu-
lação, a obra também vai 
fazer a reposição do leito 
da estrada na largura cor-
reta. A previsão é que os 
trabalhos sejam concluí-
dos até às 16h. Agentes de 
trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana esta-
rão no local para orientar 
os motoristas.

rendo no contraturno e nas 
classes de alfabetização, 
também, serão mantidos 
no contraturno do horário 
regular da aula, nos mode-
los presencial e remoto. 
Nas unidades em que os 
alunos utilizam o trans-
porte escolar ofertado pela 
Prefeitura, haverá uma 
avaliação em relação ao 
quantitativo de alunos que 
serão atendidos, com o in-
tuito de manter o distan-
ciamento dos estudantes 
durante o deslocamento. 
Para os alunos que já foram 
vacinados com a primeira 
dose da vacina contra a 
Covid-19, os responsáveis 
deverão entregar cópia do 
comprovante à escola, até 
o dia 30 de setembro e as-
sim sucessivamente.Prefeitura de Taubaté altera 

o valor cobrado para alvará 
de academias

A Prefeitura de Taubaté 
sancionou nesta sexta-fei-
ra, 17 de Setembro, uma 
nova lei complementar 
que “Altera A Lei Com-
plementar nº 02 de 17 de 
dezembro de 1990”, para 
estipular a base de cálculo 
de alvará de localização e 
funcionamento das acade-
mias de ginástica, dança, 
esportes, natação, artes 
marciais e demais ativida-
des físicas. 

As academias anterior-
mente diante da ausência 
da previsão legal especí-
fica, vinham sendo enqua-
dradas pelo fisco como 
Sociedades Civil, Escri-
tório de Contabilidade e 
de Prestação de Serviços, 
gerando assim uma des-
vantagem muito grande 
no momento da fixação da 
base de cálculo do Alvará 
de Localização e funcio-
namento. 

Atendendo a todos os re-
quisitos legais, esta lei 
complementar altera a Ta-
bela I e II da Lei Comple-
mentar 02/1990 que trata 
das alíquotas cobradas. 

Desta forma, a partir da 
alteração, a cada 100m2 
de área ocupada, as acade-
mias pagarão, R$ 627,48 
sendo que em 1.000 m2, 
por exemplo, pagarão de 
Alvará R$ 6.247,80.

A solidariedade aquece o 
corpo e a alma. O Fundo 
Social de Ilhabela recebeu 
nesta quarta-feira (15), 
na sede da entidade, mais 
uma doação do Volunta-
riado da Sabesp, que en-
cerrou a campanha do In-
verno Solidário 2021.
A doação contou com 40 
cobertores e 23 cestas “Fi-
camos realmente muito 
agradecidos por cada peça 
de roupa e cobertores que 
recebemos. Cada pessoa 
que contribuiu realmente 
ajudou quem mais preci-

sava. A campanha foi um 
sucesso”, declarou a presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Ilhabela, 
Eloisa Colucci. a Campa-
nha do Agasalho 2021, foi 
iniciada no mês de junho 
e segundo o Fundo Social 
de Solidariedade de Ilha-
bela encerrou com saldo 
positivo, devido ao gran-
de empenho de parceiros, 
voluntários, munícipes e 
colaboradores, que não 
mediram esforços para ar-
recadar, higienizar, dobrar, 
organizar e doar os itens 

recebidos à população 
mais vulnerável de Ilha-
bela. Ao todo foram arre-
cadados 4.832 itens, entre 
eles, cobertores,agasalhos, 
meias, roupas e calçados.
“O Fundo Social de Soli-
dariedade segue receben-
do qualquer tipo de doa-
ção, pois os trabalhos de 
apoio ao próximo não pa-
ram, afinal esta é a nossa 
missão, finalizou a presi-
dente Eloisa Colucci.
Mais informações pelos 
telefones (12) 3896-1741 
e 3895-1271.

Fundo Social de Ilhabela recebe doação do Volunta-
riado da Sabesp e encerra campanha Inverno 

Solidário 2021
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 292, Termo nº 7453
Faço saber que pretendem se casar FELIPE ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA e MARIANA PINI 
DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 11 de abril de 
1992, de estado civil solteiro, de profissão pintor, residente e domiciliado na Rua Antonio Emilio de 
Souza Pena, nº 98, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filho de ALUISIO GONÇALVES DE SOUZA, 
natural de Tremembé/SP e de LEDA MARIA BERNARDES DE SOUZA, natural de Tremembé/SP, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida 
no dia 10 de março de 1989, de estado civil solteira, de profissão auxiliar de limpeza, residente e 
domiciliada na Rua Antonio Emilio de Souza Pena, nº 98, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filha 
de OTACILIO ANTUNES DOS SANTOS, de 60 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nas-
cido na data de 09 de junho de 1961 e de ROSÂNGELA PINI, de 57 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 21 de junho de 1964, 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 293, Termo nº 7454
Faço saber que pretendem se casar LUCAS CROZARIOL SILVA e MARINA LAIS BARRETO 
DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 22 de janei-
ro de 1991, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Estrada do 
Kanegae, nº 2600, Kanegae, Tremembé/SP, filho de VALTER SALES SILVA, de 58 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 24 de maio de 1963, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de 
EDNA MARIA CROZARIOL SILVA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de 
dezembro de 1963, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, 
nascida no dia 12 de janeiro de 1993, de estado civil solteira, de profissão médica, residente e do-
miciliada na Estrada do Kanegae, nº 2600, Kanegae, Tremembé/SP, filha de JOSÉ DE OLIVEIRA, 
de 63 anos, natural de Ibiuna/SP, nascido na data de 28 de janeiro de 1958 e de REGINA CELIA 
BARRETO DE OLIVEIRA, e 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 30 de julho de 
1966, ambos residentes e domiciliados em Cotia/SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 293, Termo nº 7455
Faço saber que pretendem se casar MAURICIO ROBERTO SOUZA e ELIANA CRISTINA DE 
SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 26 de novembro de 
1965, de estado civil solteiro, de profissão entregador, residente e domiciliado na Rua Firmino Tur-
ci, nº 171, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, natural de 
Taubaté/SP, falecido em Taubaté/SP e de MARLI DE PAULA SOUZA, natural de Teçaindá Mar-
tinópolis/SP, falecida em Taubaté/SP na data de 15 de fevereiro de 2020. A habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascida no dia 15 de fevereiro de 1974, de estado civil solteira, de profissão auxiliar de 
cozinha, residente e domiciliada na Rua Firmino Turci, nº 171, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, 
filha de GERALDO GALDINO DE SOUZA, natural de Nova Lima/MG, falecido em Nova Lima/
MG na data de 30 de janeiro de 2010 e de MARIA HELENA DE SOUZA, natural de Taubaté/SP, 
falecida em Taubaté/SP na data de 03 de maio de 2019. 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. 

Prefeitura de Taubaté 
realiza ações 

educativas durante 
semana nacional de 

trânsito
. A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), promove a partir 
de sábado, dia 18 de se-
tembro, ações educativas 
em comemoração a Sema-
na Nacional de Trânsito 
2021.
O tema desse ano é: “No 
trânsito, sua responsabili-
dade, salva vidas” e a SE-
MOB preparou uma série 
de ações, como palestras, 
blitz e trabalhos educati-
vos que acontecerão entre 
os dias 18 e 26 de setem-
bro. A Semana Nacional 
de Trânsito é realizada 
anualmente no mês de se-
tembro, de acordo com 
o artigo 326 do Código 
de Trânsito Brasileiro e 
tem como objetivo pro-
mover ações educativas e 
de conscientização. A ini-
ciativa é direcionada para 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas, pedestres e pas-
sageiros a fim de promo-
ver um trânsito mais segu-
ro.
Para dar início à progra-
mação, hoje, dia 17 de se-
tembro, a partir das 9h a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana realiza uma ce-
rimônia de abertura com 
representantes do Poder 

Público, Departamen-
to Estadual de Trânsito, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Ro-
doviária Federal, Polícia 
Civil, Guarda Civil Muni-
cipal, entre outras autori-
dades.
Veja a seguir a programa-
ção completa da Sema-
na Nacional de Trânsito 
2021:
18 de setembro:
– Trabalhos educativos no 
Taubaté Shopping 16h às 
21h – Curso de direção de-
fensiva no MERCATAU 
08h às 12h – Passeio ci-
clístico Secretaria de Mo-
bilidade Urbana e Secre-
taria de Meio Ambiente/ 
Avenida do Povo/ SEDES 
09h às 12h
19 de setembro: – Traba-
lhos educativos no Tauba-
té Shopping 16h às 21h
20 de setembro: – Blitz 
educativa na Avenida Itá-
lia 09h às 11h
– Blitz educativa na Ave-
nida Independência (Bata-
lhão PM) 14h às 16h
– Palestra educativa Colé-
gio Objetivo 15h às 17h
21 de setembro:
– Blitz educativa na Ave-
nida Santa Luiza Marilac 
09h às 11h e 15h às 17h
Dia 22 e setembro:

– Palestra educativa ABC 
Transportes 09h às 11h e 
14h às 16h
– Blitz educativa sobre 
conscientização do respei-
to à faixa de pedestre 08h 
às 16h
– Blitz educativa na Ave-
nida Prof. Walter Tauma-
turgo (Avenida do Povo)
– Blitz educativa na Rua 
Visconde do Rio Branco x 
Rua Carneiro de Souza
– Blitz educativa na Ave-
nida Desembargador Pau-
lo de Oliveira Costa (Mer-
cado Municipal)
– Blitz educativa na Ave-
nida Itália
– Blitz educativa na Ave-
nida Assis Chateaubriand 
x Avenida Independência
Dia 23 de setembro
– Blitz educativa na Ave-
nida Benedito Elias de 
Sousa (SEDES) 14h às 
16h
Dia 25 de setembro
– Trabalhos educativos no 
Via Vale Garden Shopping 
16h às 20h
– Palestra educativa com 
instrutores de autoescola 
no Bairro do Barreiro 08h 
às 16h
Dia 26 de setembro
– Trabalhos educativos no 
Taubaté Shopping 16h às 
20h

Pinda recebe doação da Gerdau para 
equipar 

ambulância UTI

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba rece-
beu diversos equipamen-
tos para transformar uma 
ambulância básica em am-
bulância UTI. A doação 
dos produtos foi realizada 
dia 16 de setembro pela 
empresa Gerdau.
Os itens doados foram um 
cardioversor ECG com 
desfibrilador, um monitor 
RD12 e seis oxímetros 
portáteis de baixa perfu-
são – totalizando R$ 58 
mil em equipamentos mé-
dicos/hospitalares.
A secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, disse 

que a doação contribui de 
forma significativa com a 
saúde de Pindamonhan-
gaba. “Iniciativa funda-
mental, que nos permite 
equipar uma ambulância 
básica com equipamentos 
para UTI e, com isso, nos 
dá mais uma possibilidade 
de transportar pacientes 
em estado grave dentro do 
município e também para 
transferências que venham 
a ser necessárias”, agrade-
ceu. 
O prefeito Isael Domin-
gues comemorou a do-
ação. “A Gerdau é uma 
grande parceira de Pinda-

monhangaba. Uma empre-
sa fundamental na geração 
de empregos e desenvol-
vimento da cidade, bem 
como na parceria para 
ações e projetos na área da 
saúde, educação, social, 
esporte, cultura e tantas 
outras. 
Temos muito orgulho de 
termos a Gerdau em nos-
sa cidade e firmamos mais 
essa parceria. 
Agradeço a Gerdau pelo 
gesto humanitário, que au-
xilia de forma incrível nos 
serviços de saúde de Pin-
damonhangaba”, finalizou 
o prefeito.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 007/2021 - Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MI-
NISTRAR CURSINHO PREPARATÓRIO AOS PROCESSOS SELE-
TIVOS 2021/2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
DE POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL – Sessão realizada no dia 15/09/2021 às 
10h00min. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação 
e Avaliação.

Aviso de Abertura de Diligência – Processo Administrativo Nº 311/2021 
- Tomada de Preços Nº 009/2021 – Objeto: Contratação de Empresa 
para Execução de Obras de Infraestrutura Urbana nas Ruas do Bairro 
Miguel Vieira, Potim/SP, conforme as especificações constantes do 
Edital e seus Anexos. Convocamos a empresa F. R. DA S. OLIVEI-
RA ME, licitante credenciada no processo licitatório em epígrafe, a 
comprovar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a execução dos serviços 
prestados conforme apresentado no atestado de capacidade técni-
ca emitido pela empresa ENGEPLY ENG. SERV. E SUP., através de 
nota fiscal ou outro documento equivalente. Potim, 17 de setembro 
de 2021. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2021 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO 
POLIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 
09h45min do dia 05/10/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do 
dia 05/10/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
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 Cartilha Cozinha 
Saudável traz receitas 

com plantas alimentícias 
não convencionais

em Pinda

A Secretaria de Saúde, 
por meio do CPIC (Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares), lançou 
dia 15 de setembro a car-
tilha Cozinha Saudável, 
resultado do programa 
ROSA (Roda de Saberes 
em Alimentação Saudá-
vel) - criado em 2017 em 
parceria com a engenhei-
ra agrônoma Cristina de 
Castro - SAA/APTA.
A ideia para esta, que é a 
terceira cartilha, surgiu a 
partir de experiências para 
catalogar as receitas utili-
zadas ao longo dos anos 
de promoção de uma vida 
mais saudável. As duas 
primeiras cartilhas da 
Cozinha Saudável foram 
baseadas em temas so-
bre aproveitamento inte-
gral dos alimentos, como 
cascas, sementes, folhas, 
flores e talos. “Surgiu a 
necessidade de colocar es-
sas plantas e receitas em 
uma cartilha para termos 
material para distribuir e 
poder trabalhar de forma 
mais interativa e as pesso-
as levarem para casa e ter 
o material sempre à mão”, 
explicou a coordenadora 
das práticas de alimen-
tação saudável do Cpic, 
Denize Napier Pereira. “A 
Cozinha Saudável nasceu 
para ensinar a popula-
ção a consumir alimentos 
saudáveis, de baixo custo 

e alto valor nutricional”, 
completou Denize.
A engenheira agrônoma 
Cristina de Castro - da 
SAA/APTA – explicou que 
um dos trabalhos é orien-
tar as plantas alimentícias 
não convencionais de for-
ma correta, desde o plan-
tio, colheita, até o prepa-
ro. “Cada planta tem uma 
cultura própria. Por isso, o 
trabalho é bastante educa-
tivo, orientativo, para que 
a pessoa obtenha todas as 
informações necessárias. A 
cartilha é um grande passo 
para a instrução da popula-
ção sobre plantas alimentí-
cias não convencionais”.
A secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, elogiou 
o trabalho da equipe do 
CPIC e a parceira com a 
SAA/APTA. “É uma ini-
ciativa incrível, que mos-
tra o valor nutricional dos 
alimentos e favorece a ali-
mentação saudável. 
A saúde pública só tem a 
ganhar com a dedicação de 
vocês”. 
A coordenadora do CPIC, 
Ticiana Dantas da Gama 
Santana, agradeceu o su-
porte da Secretaria de Saú-
de e informou que o órgão 
está aberto à população. 
“Os moradores podem nos 
procurar para aprender e 
para participar dos nossos 
encontros. 
Temos uma equipe empe-

nhada em resgatar a cultu-
ra das plantas alimentícias 
e todos os benefícios para 
a saúde”.
O presidente da Câmara, 
vereador José Carlos Go-
mes – Cal, enalteceu o tra-
balho da equipe do CPIC 
e afirmou que a Câmara 
de vereadores está à dis-
posição para apoiar ainda 
mais ações do segmen-
to. “Estamos trabalhando 
para proporcionar melho-
rias à saúde da população. 
A ação de vocês é muito 
importante para as famí-
lias de Pindamonhangaba 
e estamos prontos para 
ajudar no que for possí-
vel”.
Ao fim da cerimônia de 
lançamento, foram ofere-
cidos diversos alimentos 
produzidos com plantas 
alimentícias não conven-
cionais ao público.
Sobre a cartilha
A terceira cartilha possui 
10 plantas e várias recei-
tas. “Mostramos o valor 
nutricional e funcional 
dos alimentos, muitas ve-
zes desconhecidos pela 
população. É um traba-
lho muito gratificante e 
resgata o uso das plantas 
não convencionais, pro-
porcionando benefícios à 
população e ao meio am-
biente”, completou Deni-
ze Napier Pereira.

 Emoção marca inauguração do projeto 
Gente Miúda, que vai confeccionar fraldas 

infantis em Pinda

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba inaugurou a sede do 
projeto Gente Miúda, na 
quinta-feira (16). A sede, 
que fica na Avenida Geral-
do Prates da Fonseca, 55, 
Lessa, ganhou o nome de 
‘Professora Maria Apare-
cida Simões Vieira’.
O senhor Edison Vieira, 
viúvo da homenageada, 
agradeceu a presença de 
todos na inauguração.
Emocionada, a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade e filha da home-
nageada, Claudia Domin-
gues, também se referiu 
com carinho às pessoas 
presentes. “Nós, filhos, 
irmãos estamos muito fe-
lizes. Faz 10 anos que mi-
nha mãe faleceu e agora 
temos essa homenagem 
para sua memória ficar 
ainda mais viva ainda”.
O presidente da Câma-
ra, vereador José Carlos 
Gomes – Cal, ressaltou 
os trabalhos da homena-
geada como professora e 
leu uma carta. “Quando o 
nome dela chegou à Câ-
mara para a homenagem, 
diversos funcionários 
ficaram contentes. Isso 
mostra quanto ela era uma 
pessoa muito querida”.
O vice-prefeito e secretá-
rio de Governo e Serviços 
Públicos, Ricardo Piorino, 
destacou o empenho da 
equipe do Fundo Social 
de Solidariedade. “Cláu-
dia, você realmente tem 
uma equipe unida, focada 
no que faz, comprometida 
com a cidade. Vem fazen-

do uma grande diferença 
junto às pessoas menos fa-
vorecidas. Sua mãe estaria 
muito orgulhosa”, disse.
O prefeito Isael Domin-
gues afirmou que era um 
dia muito especial. “Hoje 
quero fazer uma saudação 
especial à família da mi-
nha sogra. 
Fico feliz por esse dia, 
gostaria de mostrar para 
vocês quanto está trasbor-
dando o meu coração”. O 
prefeito também agrade-
ceu a todos os vereadores 
pela aprovação unânime 
da indicação do nome da 
‘Professora Maria Apare-
cida Simões Vieira’. “Fi-
camos muito gratos com 
isso, porque ela era uma 
pessoa especial, incrível 
em todos os sentidos. Uma 
segunda mãe para mim. 
Este projeto representa um 
pouco dela, de muito ca-
rinho, muita bondade e é 
isso que queremos para as 
famílias que precisam das 
fraldas, que necessitam de 
amparo. Temos avançado 
muito em ações sociais e 
o Fundo Social tem papel 
fundamental nessa ques-
tão”.
Os filhos Antônio Carlos 
e Luiz Henrique também 
estavam presentes; de fora 
do país, o filho Marcelo 
também agradeceu. 
Além de secretários mu-
nicipais, servidores públi-
cos e moradores, os vere-
adores Regininha e Felipe 
Guimarães também parti-
ciparam do evento. Sobre 
o projeto
Idealizado pelo Fundo 

Social de Solidariedade, 
o Gente Miúda vai pro-
porcionar às pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social, que precisam de 
fraldas infantis, a confec-
ção dos produtos.
Os interessados devem 
procurar o Fundo Social 
para realizar um cadastro. 
Após o atendimento ini-
cial, a equipe irá verificar 
se a família está inscrita 
no Cadastro Único e se a 
renda mensal é compatível 
para entrar no programa.
O contemplado aprovado 
deverá participar como 
voluntário do processo de 
produção das fraldas para 
seus filhos, com ajuda dos 
profissionais especializa-
dos. 
O horário de funcionamen-
to para que a pessoa possa 
produzir é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, e a pessoa terá direito a 
até 150 fraldas por criança 
no mês. Qualquer dúvida é 
só entrar em contato com o 
Fundo Social pelo telefone 
(12) 3642-2223.
“Esse projeto foi criado 
para atender famílias em 
vulnerabilidade social, 
com produção artesanal 
de fraldas infantis, para 
crianças de até dois anos 
de idade. O Fundo Social 
está trabalhando cada vez 
mais para atender as ne-
cessidades e gerar mais 
oportunidades e benefícios 
para as famílias de Pinda-
monhangaba”, disse a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues.

 Defesa Civil de Pindamonhangaba combate 
incêndio em Coruputuba e na entrada da cidade 

Na tarde da última quarta-
-feira (15), logo após re-
ceber os novos materiais 
de combate a incêndio, 
a Defesa Civil de Pinda-
monhangaba, em trabalho 
conjunto com o Corpo 
de Bombeiros, combateu 
o fogo na mata em duas 
regiões. O primeiro pon-
to foi na entrada da cida-
de, no Distrito Industrial, 
próximo ao supermercado 
Spani e o segundo ponto 
na estrada do Coruputuba, 
no Distrito de Moreira Cé-
sar. De acordo com o Di-
retor Michel Cassiano “o 
clima seco favorece esse 
tipo de ocorrência, soma-
do a falta de consciência 
de algumas pessoas, que 
colocam fogo na mata e 

jogam lixo em locais ina-
dequados”.
Segundo ele, esses fatores 
fazem aumentar o número 
de ocorrências de queima-
das no município, sobre-
carregando as atividades 
de contenção às queima-
das. “Com a ajuda de to-
dos e com a esperança de 
chuva para os próximos 
dias, vamos conseguir 
minimizar os danos am-
bientais e proteger as resi-
dências próximas às áreas 
dos incêndios”, explicou 
Michel.

Kit Estiagem – Na última 
quarta-feira, a Defesa Ci-
vil de Pindamonhangaba, 
recebeu o “Kit Estiagem “ 
da Defesa Civil Estadual. 

Como critério para 
receber o material, todos 
os agentes realizaram o 
curso em plataforma on-li-
ne e o treinamento prático 
de combate a incêndio. 
Pindamonhangaba recebeu 
novos abafadores, canil, 
facão com bainha, luva de 
raspa, óculos de proteção, 
bomba costal, enxadão e 
lanterna com sinalizador.
Segundo o diretor Michel 
Cassiano, o recebimento 
deste material vai ajudar 
no trabalho de combate 
a incêndio no município. 
“São inúmeras ocorrências 
nestas últimas semanas de-
vido a falta de chuva e com 
certeza o kit chegou em 
excelente hora”, finalizou 
Michel.

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP. 
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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
     MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
     2º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
      I – COMPARATIVOS:                                                                                                        Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE 
Receita Corrente Líquida 19.204.386,82 21.717.395,64 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 619.180,54 3,22 602.323,59 2,77 
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.152.216,21 6,00 1.303.043,74 6,00 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)   1.237.891,55 5,70 
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)   1.172.739,37 5,40 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
      II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 

 
 

 
      III – DEMONSTRATIVOS: 

Disponibilidades financ. em 31/12 R$ 
     Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
      Monteiro Lobato/SP, 31 de agosto de 2021. 
 
 
         Ver. Allan Rached Azevedo                    Ailton Santos Pereira da Silva                  Gigliola Corrá da Silva 
      Presidente da Câmara Municipal          Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP        Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 
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 Construção Civil: 
Ubatuba emitiu este 

ano 404 alvarás e 
204 documentos de 

habite-se

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou nesta quarta-fei-
ra, 15, o balanço sobre 
a emissão de alvarás de 
construção e documen-
tos de habite-se em 2021, 
além das ações adotadas 
pela Secretaria Municipal 
de Urbanismo para tornar 
sustentável o desenvolvi-
mento da construção civil 
no município. A secretária 
da pasta, Soraya de Paula 
Rosário, informou que até 
o momento foram emiti-
dos no município 404 al-
varás de construção e 204 
documentos de habite-se. 
“Vale ressaltar que todos 
esses processos atenderam 
às legislações municipais, 
estaduais e federais e suas 
tramitações ocorreram na 
secretaria dentro dos pra-
zos normais”, afirmou So-
raya.
Ela faz questão de lembrar 
que o Ministério Público 
do Estado de São Paulo 
(MP-SP) abriu um proces-
so contra alguns empreen-
dimentos, e a prefeitura foi 
considerada réu porque em 
administrações anteriores 
foram aprovados projetos 
em locais que não tinham 
capacidade de esgotamen-
to sanitário. A secretária 
de Urbanismo citou, como 
exemplo, o caso de um 
grande empreendimento 
na praia da Enseada.
“A atual gestão está se-
guindo as orientações do 
MP-SP e respeitando todos 
os procedimentos previs-
tos na legislação aprovada 
nas três esferas de gover-
no. Estamos exigindo que 
o empreendedor apresente 
uma certidão com diretri-
zes da Sabesp, afirmando 
que o local da obra tem ca-
pacidade de receber essa 
demanda, em termos de 
coleta e tratamento de es-
goto”, explicitou a secre-
tária.
De acordo com Soraya, os 
processos de empreendi-
mentos de grande impacto 
que não apresentam a cer-
tidão com as diretrizes da 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo não são aprova-
dos pela secretaria. “Dessa 

forma a Prefeitura de Uba-
tuba garante a segurança 
jurídica porque adota pro-
cedimentos embasados na 
legalidade”.
Estudo de Impacto de Vi-
zinhança prevê novas re-
gras para grandes obras
Segundo a secretária, a 
sua pasta está finalizando 
a minuta de lei para im-
plementação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – 
EIV, que dará aos gestores 
municipais mecanismos 
para avaliar de forma im-
parcial e muito técnica as 
mudanças que serão pro-
vocadas por grandes pro-
jetos de construção. Ela 
disse que, a partir dessa 
análise, a prefeitura pode-
rá propor alterações para 
minimizá-las.
“O EIV é um instrumento 
legal previsto no Estatuto 
da Cidade [Federal] e no 
Plano Diretor do Municí-
pio, porém não tem uma 
lei específica para que 
ele possa ser aplicado em 
Ubatuba. Por isso, estamos 
formulando essa minuta de 
lei, que está em fase final, 
para tornar mais seguro e 
transparente o processo de 
aprovação de alvarás de 
construção de grandes em-
preendimentos. Atende-
mos dessa forma também 
uma solicitação do MP”, 
ressaltou Soraya.
Soraya disse que a minu-
ta do EIV, que está sendo 
elaborada pela equipe na 
Secretaria de Urbanismo, 
será concluída ainda neste 
mês e será encaminhada 
em outubro para delibera-
ção da Câmara Municipal 
de Ubatuba e discussão 
com a sociedade. “Além 
de toda legislação urba-
nística e de edificação das 
três esferas de governo, 
nós estamos analisando 
também a legislação am-
biental, afinal de contas o 
nosso município tem uma 
área de preservação mui-
to grande, com cerca de 
80%”.Retomada do Plano 
Diretor. Foram retomados 
este ano os estudos do Pla-
no Diretor, com a criação 
de um grupo de trabalho na 
Secretaria de Urbanismo, 

formado por arquitetos e 
engenheiros. De acordo 
com a pasta, Ubatuba será 
dividida em 11 distritos 
respeitando a realidade 
de cada região. Esse estu-
do foi prejudicado porque 
não havia possibilidade de 
realizar as audiências pú-
blicas por causa da pande-
mia da Covid-19.

Para resolver esse impas-
se, o MP-SP propôs a re-
alização de audiências hi-
bridas, com a participação 
on-line de parte do público 
e o restante de forma pre-
sencial, em menor número 
e respeitando o distancia-
mento e as outras regras 
sanitárias. A secretária tra-
balha com a possibilidade 
de a primeira audiência 
híbrida ocorrer até o final 
do ano.
Aprova Rápido
Para agilizar a os pedidos 
de alvarás de imóveis de 
projetos para construção 
de unidade unifamiliar, 
a secretária de Urbanis-
mo salienta que a pasta 
elaborou uma minuta de 
lei, o Aprova Rápido, que 
será apresentada à Câmara 
Municipal brevemente. As 
aprovações desses proje-
tos unifamiliares, de co-
mércios e serviços leves, 
poderão ser apresentados 
de forma simplificada e, 
com isso, a análise e a sua 
devida aprovação serão 
muito mais rápidas.
“Estamos trabalhando 
muito para melhorar o pla-
nejamento da cidade, com 
ações como o EIV, o Apro-
va Rápido e a retomada 
dos estudos do Plano Dire-
tor, mas temos consciência 
de que muita coisa ainda 
precisa ser feita. Acredita-
mos que, com a implanta-
ção do EIV, a regulamen-
tação do Aprova Rápido 
e a conclusão do Plano 
Diretor, que será elabora-
do com a participação de 
toda a sociedade organi-
zada, poderemos planejar 
o crescimento sustentável 
de Ubatuba, tornando-a 
bem próxima da cidade 
que todos nós queremos”, 
finalizou a secretária.

Bolsa Empreendedor 
oferecerá até mil reais 
para empreendedores 

sambentistas que 
saírem da 

informalidade em São 
Bento do Sapucaí

Empreendedores Samben-
tistas tem a oportunidade 
de se formalizarem e ainda 
receberem um incentivo. 
Isso porque o município 
foi um dos contemplados 
com o Bolsa Empreende-
dor do Governo do Esta-
do. As inscrições estarão 
abertas essa semana, até 
domingo 19/09. O pro-
grama, que oferece apoio 
financeiro, é voltado para 
pessoas desempregadas 
ou informais, maiores de 
18 anos e sem inscrição no 
CNPJ como empresário, 
sócio ou administrador de 
pessoa jurídica. As inscri-
ções devem ser realizadas 
pelo candidato no portal 
do Bolsa do Povo (www.
bolsadopovo.sp.gov.br) e 
os candidatos serão sele-

cionados pelo Governo até 
dia 22/09. Os selecionados 
receberão um comunicado 
via SMS ou e-mail infor-
mados na inscrição onde 
deverão confirmar a parti-
cipação. Quem não confir-
mar perderá a vaga.
A iniciativa tem parceria 
com o SEBRAE que mi-
nistrará aos participantes 
um curso sobre empre-
endedorismo, sendo fun-
damental realizar essa 
atividade para conseguir 
o incentivo. O curso é 
através do Programa Em-
preenda Rápido. Em São 
Bento do Sapucaí serão 4 
turmas, sendo:
- 27/09 a 01/10
- 04/10 a 08/10
*Turmas: manhã e tarde
Manhã - 08h30 às 12h30

Tarde - 13h às 17h
O auxílio é de R$ 1.000,00 
(mil reais), que será divi-
dido em 2x (duas vezes), 
sendo a primeira paga 
quando finalizarem o cur-
so e a outra para os que 
registrarem o MEI (Micro-
empreendedor Individual) 
e mantiverem a empresa 
ativa por mais de 1 mês.
Com o curso finalizado e 
com a empresa aberta o 
participante receberá um 
voucher no final de outu-
bro e poderá sacar a 2ª par-
cela no Banco do Brasil, 
lotérica ou Caixa Econô-
mica Federal. Mais infor-
mações: SEBRAE AQUI 
São Bento do Sapucaí 
(Praça da Bandeira, 210 – 
Centro ou 12 3971-2210 /
Fixo e Whatsapp)

Teatro Educativointegra programação da 
Semana do Trânsito em Ubatuba

Quase seis mil alunos de 
primeiro ao quinto ano da 
Rede Municipal de Ensino 
de Ubatuba terão acesso à 
transmissão de um teatro 
educativo com o tema “Pé 
na faixa, pé no freio”.  

A ação faz parte da pro-
gramação da Semana do 
Trânsito em Ubatuba e 
será disponibilizada para 
as unidades de maneira 
online, pelo canal oficial 
da prefeitura youtube, no 
dia 24 de setembro em 
duas edições: às 9h30 
e 14 horas. O conteúdo 
da peça ficará gravado e 
qualquer munícipe ou pes-

soa que se interessar pelo 
conteúdo poderá conferi-
-lo posteriormente à data.
Anualmente, a secretaria 
de Segurança Pública e 
Defesa Social de Ubatuba, 
por meio da diretoria de 
Trânsito, realiza ações em 
comemoração à Semana 
Nacional do Trânsito, que 
acontece de 18 a 25 de se-
tembro, e tem como foco 
a conscientização sobre as 
boas práticas no tráfego de 
pessoas e veículos motori-
zados ou não. 
Blitz educativa-  A di-
retoria de Trânsito vai 
apoiar uma blitz educati-
va promovida pelo Corpo 

de Bombeiros visando a 
conscientização no trânsi-
to e que também faz parte 
da comemoração à Sema-
na Nacional de Trânsito, 
prevista para quarta-feira, 
22 de setembro, na aveni-
da Thomaz galhardo, du-
rante o período da manhã. 

Outra instituição que vai 
dar apoio na entrega dos 
panfletos e nas abordagens 
aos condutores é o moto-
clube Cruz de Ferro que, 
tradicionalmente, partici-
pa das blitz promovidas 
pelo departamento e que 
foram suspensas devido à 
pandemia da Covid-19.
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Perequê, Tradição, União da Ilha e 
Estrela do Morro disputam as 
semifinais da Copa Ilhabela de 

Futebol em Ilhabela

A 2ª Copa Ilhabela de Fu-
tebol conheceu os dois úl-
timos classificados para as 
semifinais do torneio. 
No Estádio Municipal Fer-
reirão o time do Perequê 
venceu o Sem Kerer por 
3 a 0. A outra vaga ficou 
com o Tradição, mesmo 
perdendo para o Pequeá 

por 2 a 1, já que pelo re-
gulamento a equipe do 
Tradição jogava por dois 
resultados iguais. Perequê, 
Tradição, União da Ilha e 
Estrela do Morro continu-
am na disputa pelo caneco 
da 2ª Copa Ilhabela de Fu-
tebol
. As semifinais vão ser dis-

putadas no Estádio Muni-
cipal Ferreirão. 
No domingo (19/09), às 
15h, jogam União da Ilha 
e Estrela do Morro. 
Logo depois, às 17h, é a 
vez da disputa entre Tradi-
ção e Perequê. Os jogos de 
volta ocorrem na terça-fei-
ra (21/09).

 Ilhabela realiza campanha “No 
trânsito, sua responsabilidade salva 

vidas”

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza entre os dias 18 e 
25 de setembro a Sema-
na Municipal do Trânsi-
to com a campanha “No 
trânsito, sua responsabili-
dade salva vidas”.
A campanha educativa 
tem o intuito de despertar 
a consciência de se viver 
em sociedade e que há es-
paço para todos: ciclistas, 
motociclistas e pedestres. 
Além disso, a campanha 
reforça a necessidade do 

uso de equipamentos e 
vestimentas que os tornem 
mais visíveis. Ações serão 
realizadas em vários pon-
tos da cidade pela equipe 
do projeto Editrans (Edu-
cando Ilhabela para um 
trânsito Seguro).
Programação da Campa-
nha Educativa (panfleta-
gem):
– Segunda-Feira (20/09) 
das 9h30 às 10h30: Praça 
Alan Kardec, Barra Velha;
– Terça-feira (21/09) das 

9h30 às 10h30: Praça da 
Bíblia, Itaguaçu;
– Quarta-Feira (22/09) das 
9h30 às 10h30: Praça Cel. 
Julião, Centro;
– Quinta-feira (23/09) das 
9h30 às 10h30: Saída da 
Balsa, Barra Velha;
– Sexta-feira (24/09) 
das15h às 17h: Praça do 
Casarão, Perequê;
– Sábado (25/09) das 15h 
às 17h: frente ao Super-
mercado do Frade, Pere-
quê.

SOS Ilhabela: Prefeitura inicia 
pagamento da 2ª parcela do 

auxílio emergencial

A Prefeitura de Ilhabela 
iniciou esta semana o pa-
gamento da 2ª parcela do 
auxílio financeiro emer-
gencial destinado a popu-
lação de baixa renda.
O benefício de R$ 500 
será repassado para mais 
de 3 mil famílias que es-
tavam inscritas até 30 de 
junho de 2021 no Cadas-
tro Único (CadÚnico) do 

Governo Federal com do-
micílio em Ilhabela.
O auxílio será creditado 
automaticamente na Pou-
pança Digital ou na Pou-
pança Social Digital do 
beneficiado e a movimen-
tação do dinheiro realiza-
da nos terminais Caixa, 
nas Lotéricas ou pelo apli-
cativo Caixa TEM.Haverá 
ainda o pagamento da 3ª 

parcela a partir do dia 15 
de outubro, finalizando 
assim o repasse do segun-
do lote. Neste ano, foram 
liberadas seis parcelas do 
auxílio emergencial SOS 
Ilhabela: abril, maio e ju-
nho (1º lote) e agosto, se-
tembro e outubro (2º lote). 
 investimento da Prefeitura 
de Ilhabela ultrapassa R$ 9 
milhões.

Defesa Civil de Ilhabela 
remove árvores caídas 

na Estrada de 
Castelhanos

A Defesa Civil de Ilhabela 
removeu nesta quinta-fei-
ra (16) duas árvores de 
grande porte que caíram 
na Estrada de Castelha-
nos, devido aos ventos e 

chuvas que atingiram a 
região do Parque Estadual.
A queda das árvores ocor-
reu nos kms 9,5 e 15,5 e 
não houve a necessidade 
de interromper o fluxo. As 

duas árvores foram retira-
das do local para garantir a 
segurança de quem transita 
pela via. Segundo a Defesa 
Civil, uma delas tinha cer-
ca de 40 metros de altura.

Ilhabela recebe curso de confecção 
industrial

Desde a semana passada, 
48 alunos estão inscritos 
para o curso de confecção 
industrial, oferecido pelo 
Via Rápida do Governo do 
Estado, em parceria com a 

Prefeitura de Ilhabela.
Os cursos são ministrados 
na Unidade Móvel do Via 
Rápida, instalado ao lado 
do Campo do Galera, no 
bairro da Água Branca.

Serão 80 horas de curso 
que será ministrado por 
professores do Centro Pau-
la Souza. Cada aluno rece-
be uma bolsa auxílio de R$ 
210.
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Prefeitura de Caçapava 
realiza a 3ª visita 

técnica em 
empreendimentos com 

potencial turístico 

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura – Divisão de 
Turismo, em parceria com 
o COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo) e 
com a empresa Focus, re-
alizou na quarta-feira (15) 
uma visita técnica aos em-
preendimentos com poten-
cial turístico localizados 
na Rota 5 do Mapa do Tu-
rismo do Município.
O objetivo das visitas, que 
têm acontecido sequen-
cialmente, é atualizar o 
mapeamento e inventário 
turístico de Caçapava para 
a implementação do Plano 
Diretor de Turismo Revi-
sional, que está em fase de 
desenvolvimento. O Plano 
visa inserir o município na 
Lei Estadual 1261/2015, 
que classifica as estâncias 
e os municípios de interes-
se turístico do Estado de 
São Paulo.
A Rota 5 compreende a 
região de Piedade e da Es-
trada da Serrinha, abran-
gendo os seguintes empre-
endimentos: Alambique 
Desaros, Alambique do 
Antenor, Alambique da 
Maristela e também a Fa-

zenda Histórica Nossa Se-
nhora da Conceição.
A primeira parada foi no 
Alambique Cachaça De-
saros, localizado na região 
de Piedade. Os empre-
endedores apresentaram 
para a equipe de técnicos 
e voluntários do turismo, 
o processo de produção da 
cachaça, suas etapas e di-
ferenças no produto final. 
O empreendimento está 
em fase de implementação 
e já possui projeto para re-
ceber visitas futuras.
Na sequência, o grupo foi 
recepcionado na fazenda 
histórica Nossa Senhora 
da Conceição, que remon-
ta aos tempos da cultura 
do café, com casarão sede 
que data de 1890. Os pri-
meiros donos foram o Sr. 
João Moreira da Costa e 
a Sra. Carolina Leite Mo-
reira da Costa, que foram 
deixando a propriedade 
para os filhos e netos até 
chegar a 6ª geração de pro-
prietários. O casarão ainda 
guarda mobiliário e deco-
ração do século XIX, in-
cluindo peças sacras e um 
belo piano. Atualmente, a 
fazenda está fechada para 
visitação.

O terceiro empreendimen-
to visitado foi o Alambique 
do Antenor, que já possui 
estrutura comercial para 
atendimento ao público e 
produz cachaça certificada 
do Município. O espaço 
conta com restaurante rús-
tico, que funciona todos os 
dias, das 8h às 15h, sem 
necessidade de reserva. 
Serve almoço e petiscos. A 
produção da cachaça nes-
te alambique vai desde o 
plantio de cana até o pro-
duto final. O endereço do 
alambique é Rodovia João 
do Amaral Gurgel, km 10 
– Guamirim.
A última parada, encerran-
do o roteiro, foi a visitação 
ao Alambique Maristela, 
que está em fase de regu-
larização. A produção da 
cachaça neste empreen-
dimento acontece desde a 
produção da cana-de-açú-
car até o envase do produ-
to final. A destilação é fei-
ta através de alambique de 
cobre desde 2014. O em-
preendimento está aberto 
à visitação de segunda a 
sábado, das 9h às 15h, no 
Sítio Maristela. O telefone 
para contato é (12) 99747-
1470.

Prefeitura de Caçapava
inicia reforma da escola 

Maria José de 
Siqueira Lara

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais e Secretaria de Edu-
cação, iniciou nesta sema-
na os trabalhos de reforma 
da EMEI Maria José de 
Siqueira Lara, no Jardim 
Caçapava. 
A obra está orçada em R$ 
990.990,90 e será custeada 
com recursos próprios do 
município.
A execução da obra ficará 
a cargo da empresa EXM 
Construtora e Incorpora-
dora Ltda, vencedora da 

licitação. 
De acordo com a Secre-
taria de Obras, a reforma 
inclui serviços de manu-
tenção da cobertura; subs-
tituição de forro danifica-
do; manutenção elétrica; 
reforma dos sanitários dos 
alunos e adequação de sa-
nitário PNE (Pessoa com 
Necessidades Especiais); 
adequação de sanitário 
para funcionários; refor-
ma da cozinha dos alunos 
e substituição de piso da-
nificado das salas de aula. 
Além de ampliação do pá-

tio e sala de aula; constru-
ção de canaleta para cap-
tação de águas pluviais e 
pintura geral.
Localizada na Rua Bolí-
via, 150 (Jardim Caçapa-
va), a escola atende hoje 
136 alunos, do Infantil 1 
ao Infantil 3. 
Segundo a Secretaria de 
Educação, para maior se-
gurança dos alunos eles 
serão deslocados, a partir 
do dia 4 de outubro, para 
a antiga unidade do SESI, 
localizada na Rua José 
Amaral Palmeira, 300.

Prefeitura de Caçapava 
retoma atividades na 

quadra poliesportiva do 
Jardim São José a partir 

do dia 27

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
retomará as atividades 
esportivas na quadra po-
liesportiva do Jardim São 
José a partir do próximo 
dia 27. Para participar, é 
necessário fazer inscrição 
no período de 20 a 24 de 
setembro, das 9h às 11h30 
e das 14h às 16h30, na 
própria quadra (Rua Fran-
cisca Salles Damasco,812) 
ou no Centro Cultural (Av. 
José de Moura Resende, 
475, Vera Cruz).
As vagas são limitas em 
razão da necessidade de 
distanciamento social e 

dos protocolos de seguran-
ça sanitária. É necessário 
apresentar documento de 
identidade para se inscre-
ver.
Serão ofertadas as moda-
lidades vôlei, vôlei adap-
tado, ginástica, basquete, 
futsal, alongamento e pi-
lates. Podem participar 
crianças (a partir dos 6 
anos de idade), adultos e 
idosos. Os horários e dias 
das atividades podem ser 
conferidos no local, no 
momento da inscrição.
De acordo com a Divisão 
de Esportes, para partici-
par da programação é ne-
cessário seguir os protoco-

los sanitários, com uso de 
máscara, álcool gel e dis-
tanciamento social, entre 
outras orientações que se-
rão fornecidas no ato das 
inscrições.
As atividades nas quadras 
e espaços públicos do mu-
nicípio serão retomadas de 
forma gradativa. À medida 
que os espaços forem revi-
talizados, serão implanta-
das em outros bairros. As 
informações serão sempre 
divulgadas nos canais ofi-
ciais da Prefeitura. Mais 
informações podem ser 
obtidas na Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer. 
Tel. (12) 3652-9222.
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Contribuição para a 
Iluminação Pública é 

aprovada na Câmara em 
Caçapava

Foi aprovado na sessão 
desta quarta-feira, 15 de 
setembro, o projeto de 
Lei para a Contribuição 
da Iluminação Pública em 
Caçapava - CIP. A vota-
ção fechou com seis votos 
a favor e três contras. O 
Executivo Municipal terá 
o prazo de 15 dias para 
sancionar o projeto, que 
recebeu uma emenda do 
Legislativo com alteração 
dos valores propostos.
A CIP foi aprovada depois 

de 5 audiências públicas, 
das quais três foram rea-
lizadas na Câmara Muni-
cipal e duas nos bairros 
Jardim Caçapava e Parque 
Residencial Eldorado.
A contribuição é uma 
orientação do Tribunal de 
Contas, que entende a não 
cobrança como uma re-
núncia fiscal, desde 2002, 
quando a CIP passou a ser 
prevista na Constituição 
Federal como uma obriga-
ção dos municípios.

A cobrança não é imediata 
e passa a vigorar somente 
a partir do próximo ano 
(2022). 
Ficarão isentos da con-
tribuição, as pessoas que 
já pagam a tarifa social 
da EDP. O projeto tam-
bém prevê a contribuição 
temporária de apenas R$ 
1,00 para as pessoas que 
solicitarem, por motivo de 
desemprego ou outra si-
tuação de perda de renda 
familiar.

Sabesp estima instalação 
de 250 novas ligações de 
esgoto em Ubatuba até o 

fim do ano

No último dia 31, a Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo – (Sabesp) de Uba-
tuba apresentou o relatório 
de prestação de contas do 
primeiro ano após a cele-
bração de um contrato de 
30 anos com a prefeitura 
onde consta que já foram 
instaladas 781 ligações de 
esgoto na cidade de 2019 
a 2021. Até o fim do ano, a 
empresa estima que serão 
instaladas mais 250 novas 
ligações.  O contrato ainda 
prevê que, até 2048, um 
investimento total de R$ 
687.199.000   em serviços 
de água e de saneamento 
básico.
Números do município
Com uma população de 
cerca de 90 mil habitan-
tes e uma extensão de 712 
km², a Concessionária já 
realizou, de 2019 a junho 
de 2021, um total de 1480 
novas ligações de água, 
781 ligações de esgoto, 
8970 metros em prolon-
gamento de rede de água e 
1003 metros em prolonga-
mento de rede de esgoto.
Para o ano de 2021, a meta 
são 500 novas ligações de 
água (das quais já foram 
feitas 226) e 250 novas li-
gações de esgoto (com 110 
já executadas).
Ações de destaque
Além de apoiar a cidade 
no combate à Covid-19, 
principalmente com a hi-
gienização do terminal 
de ônibus da Verde Bus, 
a Sabesp também colabo-
rou com a realização da 
Feijoada Solidária em prol 
do angariar recursos para 
compra de diversos itens 
a serem destinados a fa-
mílias em vulnerabilidade 
do município e promoveu 
arrecadação de itens para a 
Campanha do Inverno So-
lidário 2021.
Com relação a iniciativas 
ambientais, há um progra-

ma de apoio à despoluição 
de praias e rios e o Projeto 
Educa Sabesp de educação 
ambiental.
Fundo Municipal de Sane-
amento (FMSAI)
Com a aprovação da cria-
ção do Fundo Municipal 
de Saneamento Básico, a 
concessionária fará o re-
passe de 4% da receita 
líquida. A Sabesp ainda 
aguarda a regularização do 
FMSAI para o repasse re-
ferente a 2020 e 2021, tota-
lizando R$ 1.627.533,31.
PURA
O Programa de Uso Ra-
cional da Água da Sabesp 
consiste em intervenções 
físicas, com a substituição 
de equipamentos sanitá-
rios, e conscientização por 
meio de palestras e treina-
mentos.
Com o programa, 124 pré-
dios públicos do municí-
pio, incluindo hospitais, 
escolas, unidades básicas 
de saúde, entre outros, te-
rão o desconto – que deve 
gerar uma economia equi-
valente a R$ 300 mil/ano.
A Sabesp fez uma simu-
lação de 25% de desconto 
concedido com a implan-
tação do programa, cal-
culado entre os meses de 
janeiro a maio de 2021. A 
economia seria de R$37. 
754,53.
Inspeção das redes coleto-
ras com teste de fumaça
Ubatuba foi o primeiro 
município a ser contem-
plado com o teste de fuma-
ça do atual contrato  – que 
contempla os quatro mu-
nicípios do Litoral Nor-
te. Foram inspecionados 
quase 7km de extensão 
de redes de esgotos, atin-
gindo 918 imóveis com o 
objetivo de detectar irre-
gularidades como ligação 
de águas pluviais nos sis-
temas projetados para re-
ceber apenas esgotos.
Outros benefícios

Dentre os demais benefí-
cios estão a conclusão do 
nivelamento de 20 tam-
pões de Poços de Visitas 
(PV) e a implantação do 
novo sistema comercial de 
atendimento ao público, 
por meio de plataforma 
que vai facilitar a loca-
lização de informações, 
agilizando o atendimento 
– cuja previsão de início é 
outubro deste ano.
Confira as obras conclu-
ídas e as obras em anda-
mento
Em andamento:
Ampliação da ETE Prin-
cipal
Com um investimento 
de R$ 18.642.447,32 mi-
lhões, a obra vai viabilizar 
a ampliação no tratamen-
to de esgotos de 240 para 
350 litros por segundo em 
benefício dos bairros Pe-
requê-Açu, Itaguá, Estufa 
I e II e Jardim Carolina, 
com a geração de cerca de 
300 empregos ao longo de 
toda a execução do empre-
endimento – com término 
previsto para fevereiro de 
2022. A população benefi-
ciada é de 136 mil habitan-
tes incluindo a alta tempo-
rada.
Melhoria do abastecimen-
to e combate às perdas de 
Água de Ubatuba
Lançada em junho, a exe-
cução de obras no valor 
de R$ 6. 099.999,72, o 
empreendimento visa a re-
dução de perdas de água e 
melhoria dos sistemas de 
abastecimento em benefí-
cio de 118 mil habitantes, 
incluindo a população flu-
tuante da alta temporada.
Os bairros em destaque e 
que receberão obras são 
Taquaral, Itaguá, Tenório, 
Praia Grande, Toninhas, 
Enseada, Saco da Ribei-
ra, entre outras. A previ-
são é que a melhoria seja 
concluída em setembro de 
2022.

Ubatuba recebe Gran 
Cup Brasil de 

Ciclismo 2021 no 
domingo, 19

Ubatuba sedia, no próxi-
mo domingo, 19, o Gran 
Cup Brasil de Ciclismo 
2021. A largada está mar-
cada para às 8h, na Praia 
Vermelha do Norte.
O Gran Cup é formado por 
dois circuitos, ambos com 
saída da Praia Vermelha e 
percorrendo a Rio-Santos.  
Um dos percursos vai até 
a entrada de Paraty (140 
km) e o outro até a cacho-
eira da Escada ( 78km – 

divisa do estado). 
A chegada está prevista 
para às 13h30, na Praia 
Vermelha. 
As categorias “ranking 
nacional” são destinadas 
apenas a atletas federados.
As demais categorias são 
destinadas a todos os atle-
tas federados e não federa-
dos.
O evento é uma realiza-
ção da EMX Promoções 
e Eventos, supervisionada 

pela Federação Paulista 
de Ciclismo, com o apoio 
da Prefeitura de Ubatuba 
por meio das secretarias 
de Turismo e Esporte e 
Lazer, DNIT e Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e 
Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT). 
Saiba mais detalhes sobre 
a prova no site oficial do 
evento: http://www.emxe-
ventos.com.br
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Audiências públicas online 
discutem Lei Orçamentária de 

Ilhabela para 2022

A Prefeitura de Ilhabela re-
alizou nos dias 15 e 16 de 
setembro, de forma online, 
as audiências para a elabo-
ração da Lei Orçamentaria 
Anual de 2022 (LOA).
O prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, abriu os 
encontros virtuais e res-
saltou a importância da 
participação popular para 
a composição do orça-
mento. “É importante que 
a população saiba que no 
primeiro ano de governo 
trabalhamos com o plane-
jamento orçamentário da 
administração anterior e 
por isso ficamos limitados. 
Agora é a hora de todos 
participarem porque a par-
tir desse momento, vamos 
trabalhar com o nosso or-
çamento, que terá as su-
gestões da população e o 
que já estava previsto em 
nosso plano de governo”.
No primeiro dia de audi-
ência os secretários das 
pastas de Administração, 
Serviços Urbanos, Gabi-
nete do Prefeito, Gestão e 

Planejamento Estratégico, 
Saúde, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social e Desenvolvi-
mento Econômico e do 
Turismo explicaram aos 
internautas as demandas 
e o planejamento de cada 
uma delas. Já no segundo 
dia as apresentações fo-
ram da Câmara Municipal, 
IlhaPrev, Gestão Finan-
ceira, Advocacia Geral do 
Município, Cultura, Fun-
daci, Planejamento Ur-
bano, Obras e Habitação, 
Educação e Esporte e La-
zer.
A elaboração da LOA se-
gue alguns parâmetros, 
entre eles, receitas arre-
cadadas e despesas exe-
cutadas nos últimos três 
anos; receitas arrecadadas 
e despesas executadas até 
julho de 2021; previsão de 
emendas parlamentares e 
convênios; crescimento 
da economia (PIB/BC); 
inflação (PICA/IBGE); 
estudo sobre o impacto da 
pandemia da Covid-19 nas 

Inscrições abertas até 
19 de setembro para o 

programa Bolsa 
Empreendedor em

Caçapava

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura, informa que 
estão abertas inscrições até 
o dia 19 de setembro para 
o Bolsa Empreendedor, 
programa do Governo do 
Estado de São Paulo lan-
çado na última sexta-feira 
(10), que ofertará 100 mil 
bolsas para autônomos 
informais em situação de 
vulnerabilidade em todo 
o estado. O Município de 
Caçapava está inscrito no 
programa e faz parte da 
Região Administrativa de 
São José dos Campos. No 
total, serão 5.738 vagas 
para esta região.
De acordo com o Governo 
de São Paulo, o objetivo 
é impulsionar novos em-
preendimentos, incentivar 
pequenos negócios e tirar 
autônomos da informali-
dade.
O programa tem três ofer-
tas aos cidadãos: qualifi-
cação empreendedora, for-
malização e bolsa-auxílio 

de R$ 1000, dividido em 2 
parcelas de R$ 500.
As vagas serão priorizadas 
para pessoas de baixa ren-
da, mulheres, pretos, par-
dos ou indígenas, jovens 
(18 a 35 anos) e pessoas 
com deficiência.
As inscrições podem ser 
feitas até 19 de setembro 
via site do Bolsa do Povo - 
www.bolsadopovo.sp.gov.
br/portal/BolsaEmpreen-
dedor/index
Podem participar mora-
dores dos 645 municípios 
paulistas, desempregados 
ou informais maiores de 
18 anos e sem inscrição de 
CNPJ como empresário, 
sócio ou administrador de 
pessoa jurídica. Pessoas 
formalizadas em 2021 se-
rão aceitas no programa.
Qualificação
Para ter acesso ao progra-
ma, os autônomos devem 
participar de um curso 
gratuito de empreendedo-
rismo do programa Em-
preenda Rápido, com fre-
quência mínima de 80%. 

Todos também devem 
obter formalização como 
MEI (Microempreendedor 
Individual) ou outra natu-
reza jurídica.
As capacitações ocorrem 
em formato presencial, 
com carga horária de 20 
horas, ou com dez horas-
-aula online.
O Bolsa Empreendedor é 
coordenado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, em 
parceria com a Secretaria 
de Governo e o Sebrae-
-SP (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas em São 
Paulo).
As 100 mil bolsas serão 
distribuídas entre as regi-
ões administrativas do es-
tado de forma proporcio-
nal à população vulnerável 
inscrita no CadÚnico até 
janeiro de 2021. Confor-
me o Governo do Estado, 
haverá ordem de priorida-
de de acordo com a quanti-
dade de vagas disponíveis 
em cada região.

receitas; e o estudo sobre 
o impacto de demandas ju-
diciais sobre a partilha de 
royalties com outros mu-
nicípios.
A população participou 
ativamente nos dias das 
audiências e contribuiu 
para a elaboração de in-
vestimentos. “Nas audi-
ências online a população 
participa e opina mais, as 
contribuições e a intera-
ção são muito importan-
tes nesse momento”, ex-
plicou Fernando Cresio, 
funcionário da Secretaria 
de Gestão Financeira, que 
intermediou as lives ao 
lado da secretária da pas-
ta, Fátima Rangel, com o 
apoio da equipe técnica e 
da empresa de consultoria, 
a Audipan.
O orçamento de Ilhabela 
para 2022 está na ordem 
de R$ 850 milhões, com 
destaque para R$ 194,3 
milhões para a Saúde, R$ 
171,7 milhões para a Edu-
cação e R$ 110,2 milhões 
em obras para a cidade.

Ilhabela recebe 
Campeonato de 

Kitesurf Hydrofoil 
neste final de 

semana

 A 2º edição Rei da Ilha de 
Kitesurf Hydrofoil acon-
tece neste final de sema-
na (sábado e domingo) e 
contará com as categorias 
Kite Tubulares e Pranchas 

de Hydrofoil. O campe-
onato seguirá as regras 
de Vela World Sailing 
(2021/2024).
As provas vão ser realiza-
das nas Praias do Perequê 

(vento de Sul) e Ponta das 
Canas (vento de Leste). As 
inscrições devem ser fei-
tas online, através do site 
https://www.rdi-hydrofoil.
com.br

Prefeitura de Ilhabela realizaTorneio 
de Vôlei de Praia neste domingo 

(19/09)

 A 2º edição Rei da Ilha 
de Dentro da programa-
ção esportiva do mês de 
aniversário de 216 Anos, a 
Prefeitura de Ilhabela rea-
liza no próximo domingo 
(19/09), a partir das 9h, o 
Torneio de Vôlei de Praia 

na Praia Grande. 
Serão disputadas partidas 
nas categorias duplas mas-
culina (até 30 duplas) e fe-
minina (até 20 duplas). 
Para participar, os inte-
ressados devem ter mais 
de 16 anos. As inscrições 

serão gratuitas e podem 
ser realizadas no local da 
competição, das 7h30 às 
8h40. 

Na sequência, ocorre o 
sorteio e chaveamento da 
competição.


