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A Gazeta dos Municípios

Projeto de lei que autoriza 
legalização de casas 

Irregulares é aprovado em Taubaté

fundiária de caráter social 
ou específico. Esses lote-
amentos deverão constar 
em levantamento do De-
partamento de Habitação 
com base nos seguintes 
critérios: ser classificado 
como núcleo urbano in-
formal consolidado, sendo 
definido como loteamento 
que já exista há mais de 5 
anos; estar localizado na 
macrozona urbana e ex-
pansão urbana; ser provido 
de infraestrutura básica e 
estar em áreas que tenham 
equipamentos públicos de 
educação e saúde.
Não serão passíveis de re-
gularização as edificações 
que estiverem em áreas de 
uso comum, áreas verdes, 
áreas de proteção ambien-
tal, áreas submetidas a re-
gime especial de proteção 
histórica ou área de risco 
ambiental. O projeto de lei 
também institui a “vistoria 
responsável” para fins de 
licenciamento, que com-
preende a realização de 
vistoria da edificação sob 

total responsabilidade do 
profissional técnico habi-
litado e do requerente, não 
cabendo vistoria dos pro-
fissionais da Secretaria de 
Planejamento.
Será garantida a regula-
rização e legalização de 
habitações de interesse so-
cial de famílias com renda 
mensal de até três salá-
rios-mínimos, que estejam 
inseridas em: conjuntos 
habitacionais ou lotea-
mentos construídos pelo 
município ou entidades 
públicas da administração 
direta ou indireta; conjun-
tos habitacionais ou lotea-
mentos que foram objeto 
de regularização fundiária 
de interesse social pelo 
município; conjuntos ha-
bitacionais ou loteamentos 
construídos pela iniciativa 
privada com destinação 
exclusiva para interesse 
social. A proposta, que 
foi aprovada em duas vo-
tações, segue para sanção 
do prefeito para que se 
torne lei.

A Câmara Municipal 
aprovou na última terça-
-feira, dia 21 de setembro, 
o projeto de lei de auto-
ria do prefeito José Saud 
que autoriza a Prefeitura 
de Taubaté a regularizar 
e legalizar as edificações 
irregulares ou clandesti-
nas do município que es-
tejam em desacordo com 
o Plano Diretor, Código 
de Obras e demais legis-
lações urbanísticas, desde 
que atendam aos critérios 
necessários.
Segundo o projeto de lei 
são consideradas irregula-
res as edificações execu-
tadas em desacordo com 
o projeto aprovado pela 
Prefeitura e são conside-
radas clandestinas as edi-
ficações construídas sem 
a aprovação dos setores 
competentes.
Também poderão ser lega-
lizadas e regularizadas as 
edificações inseridas em 
loteamentos irregulares, 
desde que exista processo 
para fins de regularização 

Prefeitura de Pinda implanta em 
Moreira César a terceira Estação 

Vida Saudável

e de doação de madeiras 
e outros produtos, aliada 
à mão-de-obra de diver-
sos servidores, o projeto 
foi ganhando corpo e hoje 
a cidade conta com três 
estações de equipamen-
tos para atividade física, 
ampliando o acesso ao 
bem estar e à prática sau-
dável. A primeira unidade 
foi implantada no Parque 
da Cidade e a segunda 
na Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.Segundo o 
assessor André Gustavo 
Barros de Almeida, a ideia 
nasceu da necessidade de 
estimular hábito saudáveis 
e ampliar a autonomia das 
pessoas para a prática de 
atividade física. “A pri-
meira unidade foi entre-
gue no começo do ano e a 
segunda unidade em julho. 
Nossa intenção é colocar 
outras unidades em di-
versos pontos da cidade”. 
O secretário de Esportes, 

Everton Chinaqui, agra-
deceu os servidores da 
SEMELP pelo trabalho na 
implantação. “Temos uma 
equipe comprometida que 
coloca o coração em tudo 
que faz. Quero agradecer 
a todos em nome do ser-
vidor Aderbal, conhecido 
como Pardal, que estão se 
dedicando nesta segunda 
estação”. O prefeito Isael 
Domingues enalteceu a in-
tegração das secretarias de 
Governo, Meio Ambien-
te, Planejamento, Obras e 
Esporte e união dos ser-
vidores que se dedicaram 
ao projeto. “As atividades 
físicas têm implicações 
extremamente positivas 
sobre a qualidade de vida, 
além de contribuir para 
saúde pública, com gran-
de economia em gastos 
relacionados a tratamen-
tos médicos e internações 
hospitalares”, afirmou o 
prefeito.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e La-
zer (SEMELP), entregará 
dia 29 de setembro, às 16 
horas, a terceira unidade 
da estação Vida Saudável. 
A nova unidade está loca-
lizada na Av. José Augus-
to de Mesquita (ao lado 
do Recinto São Vito), em 
Moreira César.
O espaço conta com 13 
equipamentos, numa área 
de 80m², possibilitando 
a realização de diversas 
séries de exercícios nos 
seguintes equipamentos: 
barra fixa, barra paralela, 
bancos de step, prancha de 
abdômen, banco horizon-
tal, halteres, barras com 
peso e degrau para pantur-
rilha.
Através da recuperação de 
barras de placas de trânsi-
to em desuso, do reapro-
veitamento de materiais 
que estavam em depósito 

Cinco espaços públicos recebem 
melhorias na iluminação pública em Pinda

Praça Geraldo da Luz
Revitalização com substi-
tuição de luminárias com 
lâmpadas mista por novas 
luminárias com lâmpadas 
de 250w metálica
Rotatória Nelson Naresi
Substituição de lâmpadas 
mista por lâmpadas de 
250w metálica
AMI do Jardim Imperial
Substituição de lâmpadas 
vapor de sódio por lâmpa-
das de vapor metálico
AMI do Jardim Rezende
Substituição de lâmpa-
das vapor mercúrio por 
lâmpadas de 400w vapor 
metálico e na quadra ao 
lado, substituição de lâm-
padas vapor de mercúrio 
por lâmpadas de 250w va-
por metálico. Praça Santa 
Edwiges, substituição de 
lâmpadas vapor mercúrio 
por lâmpadas de 250w 
metálica. Recentemente, 
receberam essas melhorias 

as rotatórias e praças em 
diversos pontos da região 
central de Pindamonhan-
gaba e dos bairros Santa 
Cecília, Mombaça, Feital, 
Terra dos Ipês, Alto Car-
doso, Mantiqueira, São 
Benedito, Maricá, Cida-
de Nova, Espaço João do 
Pulo, Parque São Domin-
gos e UPA Araretama. 
“Essa revitalização no 
sistema de iluminação dos 
nossos espaços públicos 
está transformando nossa 
cidade em espaço mais se-
guro e agradável para uso 
da comunidade”, afirmou 
o secretário da pasta, vice-
-prefeito Ricardo Piorino.
Segundo ele, a meta da 
atual administração é tra-
balhar neste mandato para 
deixar o município ilumi-
nado 100% com lâmpadas 
LED trazendo ainda mais 
segurança e economicida-
de.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba prossegue 
o trabalho de melhorias 
no sistema de iluminação 
pública em diversos espa-
ços do município visando 
garantir mais segurança 
para a comunidade. Os 
trabalhos estão sendo exe-
cutados diretamente pelos 
próprios servidores do Se-
tor de Elétrica do depar-
tamento de Manutenção 
e Logística. Receberam 
melhorias na iluminação 
os seguintes espaços pú-
blicos: Praça Geraldo da 
Luz (em frente ao Colégio 
Tableau na rua Dr. Fontes 
Jr.), Rotatória Nelson Na-
resi (Anel Viário próximo 
ao Sítio Quatro Milhas), 
AMI do Jardim Impe-
rial, Praça Santa Edwiges 
(Parque São Domingos) e 
Quadra e AMI do Jardim 
Rezende.
Melhorias Executadas

Prefeitura de taubaté realiza 
caminhada e plantio 

próximo ao rio paraíba
O evento conta com a par-
ticipação de membros do 
Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, demais 
entidades compostas pela 
sociedade civil e entidades 
públicas.
O ponto de encontro às 
8h30 será na Rodovia Flo-

riano Rodrigues Pinheiro, 
km 5,6, na estrada sentido 
SABESP.
Será realizado um plan-
tio simbólico de 20 árvo-
res das espécies Sangria 
d’Água, Ipê, Ingá, Cam-
buci e Araçá, todas nativas 
da Mata Atlântica.

Nesta quinta-feira, dia 23 
de setembro é comemo-
rado o Dia do Paraíba do 
Sul. A Secretaria de Meio 
Ambiente realiza uma Ca-
minhada ecológica e plan-
tio de mudas de árvores 
nativas próximo ao Rio 
Paraíba do Sul.
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EXPEDIENTE

nar o solo e para que todos 
possam ter sua moradia de 
forma legal”, explicou a 
secretária de Habitação.
Atualmente, a Prefeitu-
ra de Ubatuba trabalha 
com um pouco mais de 50 
núcleos em andamento. 
“Cada um tem sua história 
e característica, como a de 
caiçaras que tiveram ter-
ras usurpadas, diferentes 
comunidades remanescen-
tes de quilombos existen-
tes ao longo do território, 
além de parcelamentos. As 
regularizações fundiárias 
são para resolver situações 
existentes, como a de vo-
cês, que são situações con-
solidadas, que têm prazo e 
exercício da posse. As in-
vasões não cabem em pro-
cessos de regularizações e 
estamos trabalhando para 
coibi-las”, complementou 
D’Angelo. Também par-
ticipou do encontro a ad-
vogada Sabrina Diniz Bit-
tencourt Nepomuceno, da 
Rede Nacional de Advo-
gadas e Advogados Popu-
lares (Renap). Ela lembrou 
o histórico desse debate, 
resultado de termo de ajus-
tamento de conduta envol-
vendo o Incra, o MPF, a 
Defensoria Pública e a co-
munidade. “Trata-se de re-
gularizar as moradias e or-
ganizar a reocupação o que 
evitará novas atuações por 
parte da polícia ambiental, 
em consequência das inde-
finições em relação a onde 
podem ser construídas mo-
radias e onde não podem”, 
destacou Nepomuceno. “A 
importância do plano é a 

segurança de que os rema-
nescentes não serão mais 
processados criminalmen-
te ou multados por conta 
da construção das casas, 
desde que o que for com-
binado no plano seja cum-
prido. Esta é a primeira 
de muitas reuniões já que 
há muitos pontos a definir 
como locais de residência, 
de roça ou de empreendi-
mentos ”, complementou 
Nepomuceno. Ela também 
apontou o perigo repre-
sentado pela invasão dos 
territórios por parte de 
grupos armados e violen-
tos, que destroem áreas de 
reserva legal e ameaçam 
lideranças comunitárias. 
A discussão que se iniciou 
na terça, 21, abrange a par-
te do rio para o interior do 
território, que ainda não 
foi discutida. A área coleti-
va do quilombo, que vai do 
rio até a praia, foi debatida 
em assembleia realizada 
anteriormente, em agosto.
Após as falas iniciais, An-
tonio dos Santos e Juran-
dir Prado, lideranças da 
comunidade da Caçando-
ca, mostraram o mapa do 
território e orientaram os 
participantes sobre o tra-
balho de marcar os locais 
onde estão as moradias, 
as roças, a escola e outros 
equipamentos comuns. 
Também falaram sobre as 
porcentagens de ocupação 
e diferentes zoneamen-
tos, com vistas a impedir 
a especulação imobiliária, 
bem como sobre as regras 
em relação à margem de 
rios e nascentes.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) realizou na 
tarde da terça-feira, 21 de 
setembro, uma audiência 
no Quilombo da Caçando-
ca para continuar o debate 
sobre o plano de uso e ocu-
pação do território com a 
Associação dos Remanes-
centes de Comunidade de 
Quilombo da Caçandoca.
A ação faz parte do proces-
so de regularização fundiá-
ria do território do quilom-
bo que está sob jurisdição 
federal. “Espero que os tra-
balhos sejam produtivos, 
que a gente consiga evo-
luir na discussão que é tão 
importante para a comuni-
dade e que continuemos a 
dialogar amigavelmente, 
sem necessidade de ado-
ção de medidas litigiosas”, 
iniciou a promotora Wal-
quiria Imamura Picoli, do 
MPF. A Prefeitura de Uba-
tuba esteve representada 
no encontro pela secretária 
municipal de Habitação, 
Silvana Caccin D’Angelo, 
e o secretário-adjunto de 
Urbanismo, Michel Amau-
ri Vieira Ferreira. “Nosso 
trabalho vem sendo desen-
volvido em todo o territó-
rio, nas regiões sul, norte 
e central, conforme pre-
visto na lei federal núme-
ro 13.465/2017. Cerca de 
60% do território do país 
possui algum tipo de irre-
gularidade fundiária e, em 
Ubatuba, o índice é mais 
alto, de 80%. O trabalho é 
muito grande e nós nos co-
locamos à disposição para 
apoiar todo o processo no 
que for possível para orde-

Plano de uso e ocupação do solo é 
tema de reunião no Quilombo da 

Caçandoca em Ubatuba

Vigilância Sanitária orienta 
comércios de Paraibuna a não 

informarem dados das empresas 
por telefone
alguns comerciantes do 
município relataram ter re-
cebido ligações de pessoa 
que se dizia da Vigilância 
Sanitária, a qual pediu da-
dos dos comércios. Ain-
da segundo a Vigilância 
Sanitária do Município, 
as ações do órgão - como 
por exemplo - as inspe-
ções de rotina, denúncias 
e inspeções referentes à 
Covid-19, realizadas tanto 
pela Vigilância Sanitária 
Municipal ou Estadual, 
acontecem “in loco”, ou 

seja, no próprio local a ser 
visitado pela equipe da Vi-
gilância ou por ALGUM 
FUNCIONÁRIO DO ÓR-
GÃO DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADO. Impor-
tante os empresários e co-
merciantes do município 
estarem atentos para não 
caírem em nenhum tipo de 
golpe, na dúvida é sempre 
bom desconfiar e informar 
a Vigilância Sanitária Mu-
nicipal, localizada no Cen-
tro de Saúde de Paraibuna. 
Telefone: 3974-2136.

A Vigilância Sanitária Mu-
nicipal esclarece às em-
presas e comerciantes pa-
raibunenses, que o órgão 
governamental NÃO FAZ 
SOLICITAÇÃO DE DO-
CUMENTOS POR TELE-
FONE.  
Caso alguém faça alguma 
solicitação nesse sentido é 
recomendável não passar 
nenhuma informação ao 
requerente. De acordo com 
informações da Vigilância 
Sanitária de Paraibuna, no 
último final de semana, 

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

Livro D-25, FLS. nº 296, Termo nº 7460
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS GOMES DA SILVA e LAÍS SILVA GOES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Có-
digo Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 11 de junho 
de 1998, de estado civil solteiro, de profissão motoboy, residente e domiciliado na Alame-
das das Papoulas, nº 270, Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de ALEANDRO QUINTO 
DA SILVA, natural de São José da Vitória/BA e de LUCIANA GOMES DA SILVA, de 41 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de novembro de 1979, ambos residen-
tes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no 
dia 01 de março de 1999, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domi-
ciliada na Rua Oito, nº 230, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de VANDERLEI 
GEREM GOES, de 49 anos, natural de Campinas/SP, nascido na data de 30 de junho de 
1972 e de MONICA MARIA IZABEL DA SILVA GOES, natural de Cubatão/SP, 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 296, Termo nº 7461
Faço saber que pretendem se casar HENRIQUE ALVES CÂNDIDO e ANA LUCIA DA 
CRUZ, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 
4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 
05 de novembro de 1966, de estado civil solteiro, de profissão aposentado, residente e do-
miciliado na Rua Arcânjo Banhara, nº 471, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de JOSÉ 
CÂNDIDO, falecido em Tremembé/SP e de ATAIDE ALVES CÂNDIDO, falecida em Tre-
membé/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 23 de abril de 1969, de 
estado civil divorciada, de profissão cozinheira, residente e domiciliada na Rua Arcânjo 
Banhara, nº 595, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de JOSÉ JULIO DA CRUZ, falecido 
em Tremembé/SP e de MARIA NAIR SILVA DA CRUZ, de 81 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 23 de junho de 1940, residente e domiciliada 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.

Secretaria de Segurança 
realiza campanha na 
Semana Nacional do 

Trânsito

Parque da Cidade, desde 
às 12 horas, com ações de 
conscientização sobre o 
Dia Mundial Sem Carro. 
“Trata-se da Operação Pe-
destre que trabalhamos em 
consonância com o Obser-
vatório Nacional de Segu-
rança Viária distribuindo 
material para conscienti-

zar a população e tornar 
o trânsito mais seguro, 
preservando vidas”, ex-
plicou o chefe de Divisão 
de Engenharia de Tráfe-
go, José Ouverney Júnior. 
A orientação conta com a 
participação dos agentes 
do Trânsito, GCM e da 
Polícia Militar

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública, realiza ações de 
participação na Semana 
Nacional do Trânsito, que 
ocorre de 18 a 25 de se-
tembro. Na quarta-feira 
(22), agentes do departa-
mento de Trânsito estão no 
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Pinda apresenta novo uniforme para 
futebol feminino e lança campanha 
de arrecadação de livros infantis

co da equipe feminina, 
Marcos Daniel Derrico, o 
uniforme foi desenvolvi-
do baseado nas cores da 
bandeira de Pindamonhan-
gaba. “O novo uniforme 
é inspiração nas cores da 
bandeira de Pinda, com 
o intuito de fortalecer a 
identidade com a cidade’’, 
afirmou Marcos. O uni-
forme 01 é predominante 
branco, com cores verdes 
e vermelhas. Já o uniforme 
02 é predominantemen-
te verde e o das goleiras 
é cinza e roxo. Os livros 

arrecadados serão desti-
nados ao Fundo Social de 
Solidariedade, para fazer 
distribuição às crianças de 
famílias em vulnerabilida-
de social. A presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Claudia Domingues, 
agradeceu a equipe de fu-
tebol, ao clube-empresa 
Bola Mágica, à Secretaria 
de Esportes e ao Shopping 
Pátio Pinda pela parceria.
O evento de lançamento 
será aberto ao público e o 
uso de máscara é obrigató-
rio.

A equipe de futebol femi-
nino de Pindamonhangaba 
apresenta oficialmente dia 
24 de setembro (sexta-fei-
ra) o novo uniforme. O 
evento acontecerá no Sho-
pping Pátio Pinda (ao lado 
da Oscar Calçados), às 19 
horas. Além da apresenta-
ção do uniforme, haverá 
também o lançamento da 
Campanha de Arrecadação 
de Livros Infantis, organi-
zada pelo Fundo Social de 
Solidariedade para o Dia 
das Crianças.
De acordo com o técni-

Educação de Ubatuba tem 
conquista histórica com 
aprovação de Plano de 
Carreira do Magistério

fissional que conclui seu 
aprimoramento.
De acordo com a secretária 
de Educação, Fatinha Bar-
ros, a aprovação do plano 
de carreira do magistério 
pela Câmara Municipal foi 
recebida com de forma po-
sitiva pelos docentes, que 
reconhecem a conquista 
como um ganho histórico 
da categoria no serviço pú-
blico municipal de Ubatu-
ba. Critérios:
Para ser contemplado com 
a licença prêmio, o pro-
fissional deve acumular a 

inexistência de faltas con-
secutivas por ano, acumu-
lando seis dias a cada ano 
por um período de cinco 
anos. É necessário esperar 
24 meses para usufruir do 
benefício.
“Para isso, é necessário 
que haja um planejamen-
to bem definido junto à 
Secretaria de Educação, 
compondo uma escala do 
abono desse benefício, 
para que não haja nenhum 
prejuízo pedagógico aos 
alunos”, finalizou a secre-
tária.

Com a aprovação da nova 
redação do Plano de Car-
reira do Magistério pela 
Câmara Municipal na últi-
ma terça-feira, 21, a cate-
goria foi contemplada com 
mais uma vantagem: a in-
serção da licença prêmio.
O plano de carreira dos 
servidores da Educação 
que já está em vigor prevê 
gratificação por meio de 
especializações realizadas 
que compõem o currícu-
lo profissional, com um 
acréscimo de cinco por 
cento no salário do pro-

Ubatuba comemora 384 anos 
com maior plantio realizado 

em um único dia

ciamento relativo a corte 
de árvores isoladas, serão 
plantadas em bairros, pra-
ças e áreas públicas do 
município. Estão disponí-
veis para o plantio cerca de 
mil exemplares e o apoio 
da população será indis-
pensável para que esse re-
corde seja alcançado.
“Faremos parceria com 
empresas, escolas, asso-
ciações de bairro e pessoas 
interessadas em partici-

par. Nossa secretaria vai 
fornecer as mudas e toda 
orientação necessária para 
que o plantio gere árvores 
e frutos para nossas futu-
ras gerações”, acrescentou 
o responsável pela pasta, 
Sylvio Bohn.
Interessados em fazer par-
te da ação e em obter mais 
informações podem entrar 
em contato pelo e-mail  ar-
borizacaourbana@ubatu-
ba.sp.gov.br.

Em comemoração ao ani-
versário de Ubatuba, ce-
lebrado no dia 28 de outu-
bro, a secretaria de Meio 
Ambiente planeja realizar 
o maior plantio de árvores 
executado em um único 
dia na cidade. O projeto é 
denominado “Semeando 
Sombras”.
Mudas de espécies nativas 
da mata atlântica, que fo-
ram doadas recentemente 
nos processos de licen-

Em flagrante, PM obtém êxito em 
evitar novo furto de fios de cobre 

da Estrada de Ferro em Pinda

endendo fuga em direção 
à Estrada Municipal do 
Mombaça. Em cerco reali-
zado pelos policiais, o ve-
ículo dos autores do furto, 
ao passar por um obstáculo 
em alta velocidade na es-
trada de terra, veio a girar 
e se colidir. Neste momen-
to, um dos elementos em-
preendeu fuga e o outro se-
guiu com o veículo, vindo 
a parar mais à frente. Ao 
ser abordado, o indicia-
do confessou a prática do 
crime e, ao retornar com a 
polícia ao local do crime, 
foi encontrado uma cer-
ta quantidade de cobre já 
cortado e enrolado. Diante 
dos fatos, o veículo e o in-
diciado foram levados até 

o plantão da Delegacia de 
Polícia, onde foi lavrado o 
boletim de ocorrência por 
furto qualificado.
Segundo o comandante da 
GCM Pinda, com a infor-
mação do furto recebida 
pela PM local, os operado-
res do CSI, GCM Márcio 
Feitosa e Alex, acompa-
nharam a movimentação 
dos suspeitos.
Atuaram na ocorrência Cb 
Carlos, Sd Thiago Viana 
com apoio CFP (Ten Alex 
Fonseca e Cb Osório) e 
CGP (Cb Evaristo e Cb 
Rodrigues). Participaram 
ainda da ocorrência com 
apoio os GCMs Marcos, 
Valério, Hélcio e Guima-
rães.

A Polícia Militar, com 
apoio da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) e 
imagens do Centro de Se-
gurança Integrada (CSI) 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, obteve êxito em 
identificar, através de fla-
grante por volta das 22 ho-
ras de terça-feira (21), um 
acusado de nova tentativa 
de furto de cobre da linha 
férrea próximo ao bairro 
do Mombaça.
Com as informações de 
que dois elementos prati-
cavam furto do material 
próximo à Sabesp, a PM 
se deslocou até o local. 
Ao avistar a viatura, os 
acusados entraram em um 
veículo Ford Fiesta empre-

Potim realiza 4º Conferência e cria Plano Municipal de Saúde

de. Durante o encontro, os 
presentes discutiram e ela-
boraram o Plano Munici-
pal de Saúde para os anos 
de 2022 a 2025. O grupo 

discutiu também  a parti-
cipação e o controle social 
de saúde por parte da so-
ciedade, além de avaliar as 
propostas de saúde. 

O Conselho Municipal e 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Potim, realiza-
ram nesta semana a Confe-
rência Municipal de Saú-
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Prefeitura de Ilhabela 
segue com ações de 
combate à ocupação 

irregular no município

truções e venda de terre-
nos sem autorização da 
Prefeitura. “Além dessas 
ações, estamos com uma 
campanha para que as pes-
soas procurem a Prefeitura 
antes de comprar um ter-
reno e construir, evitando 
diversos problemas como 
a demolição da obra e in-
vestimentos sem amparo 
legal”, explicou o prefeito 
Toninho Colucci. Outras 
operações estratégicas 
serão realizadas pelas Se-
cretaria de administração, 
para combater o cresci-
mento e a ocupação desor-
denada em áreas públicas 
ou de Preservação Perma-
nente. Em atendimento 
aos itens 8 e 9 do Termo 

de Ajustamento de Con-
duta (TAC), a Prefeitura 
está ultimando a contrata-
ção de empresa especiali-
zada para a confecção de 
diagnostico, que indicará 
a possibilidade ou não de 
adotar alternativas tecno-
lógicas de monitoramento 
em detrimento de guaritas 
físicas. 
A Prefeitura de Ilhabela 
conta com a campanha 
“Antes de comprar um 
lote ou imóvel, consulte 
a Prefeitura”. O objetivo 
é que antes de comprar 
ou construir, é preciso se 
informar se o terreno está 
regular, se possui restri-
ções ou se está em área de 
preservação ambiental.

A Prefeitura de Ilhabela 
realizou na segunda-feira 
(20), mais uma operação 
estratégica contra a ocu-
pação irregular dentro de 
área pública. Na ação, o 
Departamento de Fiscali-
zação da Prefeitura contou 
com o apoio da Polícia Mi-
litar, que apreendeu dois 
caminhões de materiais, 
que seriam utilizados em 
construções irregulares 
dentro de área congelada 
– Travessa da rua Chico 
Gravi, no bairro do Reino.
No mês passado, a área 
também contou com uma 
ação, na qual moradores 
e suas residências foram 
cadastrados e orientados 
a denunciar novas cons-

Praia do Perequê em 
Ilhabela será palco para 
evento da Academia da 

Saúde

neste sábado (25/09), na 
praia do Perequê, a par-
tir das 8h, o evento “Re-
começo com Saúde”. No 
local estão programadas 
aulas de alongamento, 
caminhada, funcional e 
aerodance, Tai chi chuan, 
ventosa, além de serviços 
como aferição de pressão 
arterial, testes glicêmicos, 

bate-papo com psicólogo, 
orientações farmacêuticas, 
odontológicas e sobre den-
gue, além da atualização 
da caderneta de vacinação 
(exceto vacina contra Co-
vid-19) e recolhimento de 
medicamentos vencidos.
Vale lembrar que o evento 
será mantido conforme as 
condições meteorológicas.

O isolamento recomenda-
do pela Organização Mun-
dial de Saúde por conta 
do coronavírus acabou 
influenciando diretamen-
te a vida de quem estava 
acostumado a participar 
das aulas da Academia 
da Saúde. Com o slogan 
“Recomeçar”, a Prefeitu-
ra de Ilhabela promoverá 

Prefeitura de Ilhabela 
disponibiliza novos 

serviços online para a 
população

to, taxa de ambulante e 
ISS fixo.
Os contribuintes recebe-
ram os carnês de 2021 
impressos, mas a partir 
do próximo ano o serviço 
será apenas online e quem 
não tiver acesso à internet 
poderá retirar a 2ª via no 
setor da Receita. 
Segundo a Secretaria de 
Gestão Financeira, até 

o final da semana outros 
itens serão inclusos no sis-
tema: Taxa de Ocupação 
(quiosque) e ISS estimado. 
Para dúvidas ou problemas 
na emissão dos documen-
tos, basta entrar em conta-
to com o setor da Receita 
pelo e-mail iss2@ilhabela.
sp.gov.br ou pelo What-
sApp do setor (12) 3896-
9202.

A Prefeitura de Ilhabela 
disponibilizou, por meio 
do Tributário – Sistema de 
Administração Tributária, 
novos serviços online para 
o contribuinte no endereço 
eletrônico https://ilhabe-
la2.iibr.com.br. 
No sistema, será possível 
emitir a segunda via dos 
carnês de 2021, como taxa 
de licença e funcionamen-

Inscrições abertas 
para curso de criação 
de abelhas sem ferrão

co da Moçota.
A inscrição pode ser feita 
via formulário, por meio 
do telefone (12) 99631-
0249. 
A Secretaria ressalta que 
o cadastro não garante a 
vaga, mas registra o inte-
resse do candidato. 
As pessoas selecionadas 
serão informadas pela or-

ganização da atividade. 
A idade mínima para parti-
cipar é 18 anos. 
O curso é ofertado pelo 
Senar São Paulo em par-
ceria com a Federação da 
Agricultura e Pecuária do 
Estado de São e Sindica-
to Rural de São José dos 
Campos, com o apoio da 
Prefeitura de Caçapava.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura, informa que 
estão abertas inscrições 
gratuitas para o curso “Me-
liponicultura – Criação de 
Abelhas sem Ferrão”, que 
ocorrerá nos dias 20, 21, 
27 e 28 de outubro, das 9h 
às 18h, no Parque Ecológi-


