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Taubaté terá feira noturna de 
varejo as sextas no mercatau

consumo, mas feirantes e 
agricultores ainda encon-
tram dificuldades com as 
vendas. Desta forma, a 
atual gestão vem a atender 
uma reivindicação antiga 
de vários comerciantes lo-
cais que há algum tempo 
tem solicitado ações para 
fomentar o comércio no 
Mercatau, com endereço 
na Rua Professora Esco-
lástica Maria de Jesus, 100 
no Jardim Eulalia, com a 
realização da ”Feira No-
turna de Varejo” que visa 
contribuir com feirantes, 
agricultores e o comér-
cio local, para retomada 
econômica. Todos os per-
missionários que já estão 
devidamente cadastrados 

e atuantes nas feiras de 
sábados, terão a possibili-
dade de comercializar du-
rante as 4 horas de Feira 
Noturna no Mercatau. Não 
havendo preenchimento 
serão chamados aqueles 
cadastrados em fila de es-
pera. A prefeitura espera 
ainda futuramente poder 
implementar uma praça de 
alimentação, no formato 
‘fast-food’ com veículos 
”food-truck”, assim, além 
de realizar suas compras 
de verduras, legumes, fru-
tas em horário mais aces-
sível para as pessoas que 
trabalham durante o dia, 
os frequentadores poderão 
consumir lanches ou levar 
para casa.

A Prefeitura de Taubaté 
através da Secretaria de 
Serviços Públicos a partir 
do dia 1º de outubro ini-
ciará a realização da “Fei-
ra Noturna de Varejo” que 
acontecerá no Mercatau 
todas as sextas-feiras das 
16h às 20h, com a venda 
de legumes, verduras, hor-
taliças e frutas pelos fei-
rantes.
Devido a pandemia a eco-
nomia ainda sofre com os 
reflexos causados pelas 
restrições e redução das 
atividades comerciais. 
Com a flexibilização do 
Plano SP, diversos seg-
mentos retornam suas ati-
vidades de forma integral 
voltando a movimentar o 

Câmeras de monitoramento 
flagram menores invadindo 

Bosque da Princesa

lhamento da Guarda Civil 
Metropolitana, que esteve 
presente através do GCM 
Valério, bem como a Po-
lícia Militar que esteve no 
local com viatura 119 sob 
comando do Cb PM Eva-
risto. No local, os meno-
res foram abordados e não 
sendo constatado nenhu-
ma alteração ou vanda-
lismo, os mesmos foram 

devidamente orientados e 
liberados. “Nossa central 
de monitoramento está 
sempre alerta, atuando 24 
horas em integração com 
a Polícia Militar e nossa 
intenção é na manutenção 
da ordem e da segurança 
pública em nosso muni-
cípio”, afirmou o coman-
dante da GCM, Sandro 
Alvarenga.

Por volta das 4h40 do ul-
timo domingo (26), as câ-
meras de monitoramento 
do CSI (Centro de Segu-
rança Integrada) flagraram 
dois adolescentes, um de 
17 e outro de 15 anos, pu-
lando a grade e invadindo 
o Bosque da Princesa.
No ato, o GCM Feitosa 
que estava em operação 
no CSI acionou o patru-

Ações da Prefeitura reduzem acidentes de trânsito em 
pontos críticos de Pindamonhangaba

mais acidentes no municí-
pio, durante o último mês 
de agosto, foram a Rua 
São José (bairro Campo 
Alegre) com 6 acidentes, 
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso (proximida-
de do Largo São Benedi-
to) com 4 ocorrências, e a 
Av. Manoel César Ribeiro 
(trecho do bairro Cidade 
Nova e Santa Cecília) com 
4 ocorrências.
De janeiro a agosto deste 
ano, Pindamonhangaba re-
gistrou 458 acidentes em 
toda sua extensão territo-
rial contra 472 ocorrências 
apresentadas no mesmo 
período do ano passado. 
Segundo o Sistema Info-
siga em agosto deste ano 
Pindamonhangaba não re-
gistrou nenhum acidente 
com vítima fatal.
“Recentemente finaliza-
mos a construção de can-

teiros físicos em pontos 
de grande movimentação 
no bairro do Araretama e 
Cidade Nova e com uma 
sinalização de trânsito 
ainda mais eficiente esta-
mos conseguindo reduzir 
esses índices de acidentes. 
Continuamos trabalhando 
constantemente na identi-
ficação dos pontos críticos 
para realizar ações para 
reduzir os acidentes”, afir-
mou o secretário adjunto 
de Segurança, José Vidal 
França.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem intensifi-
cando ações como revi-
talização da sinalização 
horizontal de trânsito, 
instalação de semáforos, 
colocação de placas indi-
cativas e implantação de 
redutores de velocidade 
com o objetivo de tornar o 
trânsito mais humanizado.

As interferências realiza-
das pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba em pontos 
críticos que ocasionavam 
constantemente aciden-
tes de trânsito estão sur-
tindo efeitos e reduzindo 
as ocorrências, segundo 
o Sistema Infosiga, um 
banco de dados com in-
formações de acidentes 
de trânsito divulgado pelo 
Governo do Estado.
Segundo os dados divul-
gados na última terça-fei-
ra (28), que apuraram o 
comportamento do tráfego 
no ultimo mês de agosto, 
alguns pontos críticos do 
trânsito de Pindamonhan-
gaba, como a rotatória do 
Tenda, rotatória João do 
Pulo e rotatória do Distri-
to Industrial praticamente 
zeraram o registro de aci-
dente de trânsito.
Os locais que registraram 

Pinda organiza Cãominhada em celebração ao dia de 
São Francisco de Assis

largo João Faria de Fialho 
(Praça do Quartel) a partir 
das 8h30 e saída às 10h30 
para a caminhada até à 
Igreja da Matriz encerran-
do com a missa do Padre 
Kleber dando benção aos 
animais.
O trajeto sai da Praça do 
Quartel, passa pela Rua 
dos Andradas e vira na 
Rua Deputado Claro Cé-

sar até chegar na Igreja da 
Matriz. A Van do Depar-
tamento de Turismo será 
ponto de arrecadação para 
rações de gatos e cães.
O evento tem o apoio do 
Cepatas e das associações 
Adote, Jaya e Proteja um 
Focinho. Não é necessário 
fazer inscrição para parti-
cipar. O uso de máscara é 
obrigatório.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Turis-
mo, irá promover o evento 
Cãominhada no dia 3 de 
outubro. A iniciativa cele-
bra o dia de São Francisco 
de Assis (dia 4), conside-
rado santo protetor dos 
animais e do meio am-
biente.
A concentração será no 



página 2 A Gazeta dos Municípios  30  de Setembro de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em /09/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Es-
taduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 300, Termo nº 7468
Faço saber que pretendem se casar CESAR ANTONIO ROSSI e MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, 
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 25 de agosto de 1970, de estado civil solteiro, de profis-
são representante comercial, residente e domiciliado na Rua Antúrios, nº 66, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho 
de MOACIR ROSSI, de 73 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 22 de dezembro de 1947, residen-
te e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de ROSARIA LUCINDA ROSSI, de 69 anos, natural de Silveiras/
SP, nascida na data de 30 de junho de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Lagoinha-SP, nascida no dia 19 de fevereiro de 1969, de estado civil solteira, de profissão analista de RH, resi-
dente e domiciliada na Rua Antúrios, nº 66, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de AFONSO DA CONCEIÇÃO, 
falecido em Lagoinha/SP na data de 08 de dezembro de 1985 e de BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO, 
falecida em Lagoinha/SP na data de 29 de setembro de 2009. 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 300, Termo nº 7469
Faço saber que pretendem se casar DAVI ÁVILA FERREIRA MARZAGÃO e GRAZIELA MOREIRA DA 
SILVA, 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 12 de agosto de 1994, de estado civil solteiro, 
de profissão engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Moreira Sales, nº 187, Parque das Fontes, 
Tremembé/SP, filho de DANIEL GOMES MARZAGÃO, de 58 anos, natural de Bragança Paulista/SP, nasci-
do na data de 06 de janeiro de 1963 e de MÔNICA TERESA DE ÁVILA FERREIRA MARZAGÃO, de 55 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de dezembro de 1965, ambos residentes e domiciliados em 
Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 23 de abril de 1993, de estado 
civil solteira, de profissão balconista, residente e domiciliada na Rua Moreira Sales, nº 187, Parque das Fontes, 
Tremembé/SP, filha de JOSÉ EDUARDO MOREIRA DA SILVA, e 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 22 de janeiro de 1965, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de SELMA MOREIRA DA 
SILVA, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de fevereiro de 1965, residente e domiciliada 
em 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. 

Livro D-26, FLS. nº 1, Termo nº 7470
Faço saber que pretendem se casar LUCAS CLARET DE LIMA RAMOS e JÉSSICA MARIA DE MEDEIROS 
GALTAROÇA, 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 01 de fevereiro de 1983, de estado 
civil solteiro, de profissão metalúrgico, residente e domiciliado na Avenida Tremembé, nº 840, Jardim Santana, 
Tremembé/SP, filho de CLAUDIO APARECIDO RAMOS, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na 
data de 06 de maio de 1958 e de MARIA CLARET DE LIMA RAMOS, de 64 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 15 de maio de 1957, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natu-
ral de São Bernardo do Campo-SP, nascida no dia 22 de dezembro de 1981, de estado civil solteira, de profissão 
encarregada de RH, residente e domiciliada na Avenida Tremembé, nº 840, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha 
de OSVALDO GALTAROÇA, falecido em Taubaté/SP na data de 05 de dezembro de 2006 e de ALDA MARIA 
DE MEDEIROS, de 68 anos, natural de Seabra/BA, nascida na data de 26 de outubro de 1952, residente e do-
miciliada em Seabra/BA. 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-26, FLS. nº 1, Termo nº 7471
Faço saber que pretendem se casar KAIQUE FRANCELINO MARIANO DA SILVA e ESTER DE OLIVEIRA 
SANTIAGO, 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 09 de março de 1998, de estado civil 
solteiro, de profissão marmorista, residente e domiciliado na Rua Quiririm, nº 35, Parque Nossa Senhora da 
Glória, Tremembé/SP, filho de FRANCELINO DA SILVA, falecido em Tremembé/SP na data de 16 de agosto 
de 2011 e de VALDEVINA APARECIDA MARIANO, de 58 anos, natural de Guarulhos/SP, nascida na data de 
16 de março de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida 
no dia 31 de dezembro de 1999, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua 
Quiririm, nº 35, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de LUIS DE JESUS SANTIAGO, de 
52 anos, natural de Ilheus/BA, nascido na data de 23 de outubro de 1968, residente e domiciliado em Jequié/
BA e de SANDRA LUCAS DE OLIVEIRA SANTIAGO, de 46 anos, natural de Jaboatão dos Guararapes/
PE, nascida na data de 26 de outubro de 1974, 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. 

Prefeitura de 
Ilhabela é uma das 

primeiras do 
Estado a entregar 
Lei Orçamentária 

para 2022

sio e Moacyr Ramos de 
Oliveira, além da diretora 
administrativa da Câmara, 
Carol Kodaira, e o diretor 
de Finanças, José Marcos 
da Silva.
“Estamos cumprindo o 
prazo legal e entregamos 
hoje a LOA 2022, elabo-
rado por técnicos da Pre-
feitura e discutido com a 
sociedade pelas redes so-
ciais. Esperamos que no 
ano que vem já possamos 
retornar com as audiências 
públicas nos bairros. Esse 
projeto atende os anseios 
da comunidade e pode-
remos colocar em prática 
compromissos que assu-
mimos ainda em campa-
nha. É um orçamento feito 
por esta gestão”, destaca o 

prefeito Toninho Colucci.
Ao longo do processo, 
foram realizadas duas au-
diências públicas e meses 
de planejamento antes da 
confecção final dos orça-
mentos das secretarias, 
Câmara e autarquias.
Segundo a Secretaria de 
Gestão Financeira, Ilha-
bela é uma das poucas 
cidades que conseguiu 
elaborar todas as peças or-
çamentárias exigidas em 
lei. O PPA (Plano Pluria-
nual) 2021-2025 foi entre-
gue antes de 30 de abril, 
a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) antes de 
30 de maio e agora a LOA 
(Lei Orçamentária Anual) 
antes do dia 30 de setem-
bro.

A Prefeitura de Ilhabela é 
uma das primeiras do Es-
tado a realizar a entrega da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2022 à Câma-
ra.
O orçamento de Ilhabela 
para 2022 está na ordem 
de R$ 850 milhões, com 
destaque para R$ 110,2 
milhões em obras por toda 
a cidade.
O projeto de lei foi entre-
gue pelo prefeito Toninho 
Colucci aos vereadores 
Fleipe Gomes e Dr. Thia-
go. Estavam presentes 
ainda o vice-prefeito João 
Pedro, a secretária de Ges-
tão Financeira, Rosa de 
Fátima Rangel, os servido-
res da Secretaria de Gestão 
Financeira, Fernando Cré-

CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
         RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
                  ( Artigos 54 e 55 da LC 101/00 )

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
I - COMPARATIVOS:                                                            2º QUADRIMESTRE DE 2021            Valores expressos em R$

Receita Corrente Liquida 34.847.670,52 38.668.708,65

R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 936.405,37 2,69% 939.999,28 2,43%

Limite Prudencial 95% (par. un. art. 22) 1.986.317,22 5,70% 2.204.116,39 5,70%

Limite Legal (art. 20) 2.090.860,23 6% 2.320.122,52 6%

Excesso e Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

São Bento do Sapucai, setembro de 2021.

Paulo Renato  Barros Elza Cristina Teodoro
Presidente da Camara Responsável pelo Controle Interno

1º QUADRIMESTRE 2021 2º QUADRIMESTRE 2021

Defesa Civil de Ilhabela alerta sobre 
presença de caravelas-portuguesas na praia 

do Pinto
crianças. Os pequenos, ali-
ás, são suas principais víti-
mas e o contato na região 
torácica de crianças ou de 
doentes cardíacos com as 
toxinas das caravelas-por-
tuguesas pode causar arrit-
mia cardíaca. E, bem mais 
grave, parada cardiorres-
piratória, que pode levar à 
morte.
O contato com uma cara-

vela-portuguesa, mesmo 
depois de morta, provoca 
lesões na pele e no sistema 
nervoso. A picada é bem 
dolorida e causa desde co-
ceiras e vermelhidão até 
queimaduras graves, de 
terceiro grau.
Caso tenha contato com o 
animal, procure ajuda mé-
dica o mais rápido possí-
vel.

A Defesa Civil de Ilhabe-
la registrou na terça-feira 
(28) na praia do Pinto, re-
gião Norte do arquipélago, 
a presença de caravelas-
-portuguesas, muito con-
fundidas com águas-vivas.
Esses animais são perigo-
sos, de tons meio azulados, 
róseos e até arroxeados, as 
caravelas-portuguesas en-
cantam, especialmente as 
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Administração anteviu a 
necessidade de dispor do 
acolhimento e treinamento 
aos servidores desde maio 
de 2020”, afirmou o secre-
tário de Administração, 
Marcelo Martuscelli.
“Em tempos de pandemia, 
onde emergiu a importân-
cia notória do serviço pú-
blico alinhado e coeso à 
disposição da população, 
e mais, sem o servidor pú-
blico municipal tudo isto 
não seria possível, o de-
partamento de Atenção ao 
Servidor, preocupado com 
a saúde emocional de seus 
colaboradores, proporcio-
na o treinamento com in-
tuito de auxiliar no equilí-

brio da saúde emocional”, 
declarou o diretor da pas-
ta, Rafael Lamana.
O treinamento contará 
com 220 vagas por perío-
do nos dias 30 e 1º (das 9 
às 11 horas; 13 às 15 ho-
ras; 15h30 às 17h30) tota-
lizando 1.320 servidores 
treinados.
As inscrições devem ser 
feitas pelo link disponibi-
lizados através da Circular 
nº. 38421/2021 enviados a 
todas a secretarias. O trei-
namento tem caráter obri-
gatório àqueles indicados 
pela chefia imediata e aos 
que trabalham diretamente 
com o público externo e 
interno.

A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Atenção ao Servidor Pú-
blico, realiza nesta quinta-
-feira (30) e sexta-feira (1º) 
capacitação e desenvolvi-
mento para modernização 
administrativa voltada aos 
servidores públicos muni-
cipais.
O treinamento tem o obje-
tivo de proporcionar uma 
análise dos tempos atuais 
e ofertar ferramentas para 
aplicação na busca e ma-
nutenção da saúde emo-
cional saudável.
“Antevendo o momento 
sensível e de crise prin-
cipalmente emocional, a 

Prefeitura de Pinda promove 
curso de capacitação a 1.320 

servidores

Ponto Rural: Prefeitura de Pinda 
orienta e oferece serviços a 

produtores

mento Econômico Roder-
ley Miotto enalteceu o pro-
grama porque vai permitir 
divulgar capacitações em 
parceria com o SEBRAE, 
abertura e certificado do 
MEI, cartão CNPJ, emis-
são de guias, e orientar so-
bre os serviços do Banco 
do Povo.
O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, 
elogiou trabalhou conjun-
to entre as secretarias e 
afirmou que a inciativa vai 
fortalecer a cultura local, 
bem como o turismo rural 
e de aventura.
O vereador Norbertinho, 
vice-presidente da Câma-
ra, representando o presi-
dente José Carlos Gomes 
– Cal, disse que o Legis-
lativo está à disposição 
para auxiliar e incentivar 
os produtores rurais, bem 
como apoiar a Prefeitura 
em políticas públicas vol-
tadas ao agronegócio ou 
agricultura familiar.
Incialmente o Ponto Ru-

ral terá atendimentos to-
das as terças-feiras, das 8 
às 12 horas, porém pode 
expandir. O prefeito Isael 
Domingues ressaltou que 
“Prefeitura a trabalha para 
a população e, neste caso 
específico, ao produtor ru-
ral. O programa tem uma 
variedade de produtos e 
serviços ofertados a esse 
público para auxiliar em 
diversas demandas. Ini-
cialmente vamos funcio-
nar um dia dor semana, no 
entanto, havendo necessi-
dade vamos aumentar os 
dias e horários de aten-
dimento”. Isael Domin-
gues também agradeceu 
a Prefeitura de São José 
dos Campos, em nome do 
chefe de Desenvolvimento 
Rural, José Dimas Pereira, 
pelo apoio na implantação 
do Ponto Rural de Pinda-
monhangaba. Os verea-
dores Gilson Nagrin, Juli-
nho Car e Rogério Ramos 
também participaram do 
evento.

 Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, na 
quarta-feira (29), a primei-
ra unidade do Ponto Rural 
do município, que fun-
ciona no Ribeirão Grande 
(Estrada Jesus Antônio de 
Miranda 17.000).
O programa oferece ser-
viços para o desenvolvi-
mento rural e certificação 
de sua propriedade junto 
ao INCRA (Instituto Na-
cional de Colonização e 
Reforma Agrária), além 
atuar como um facilitador 
em diversas ações para o 
produtor rural.
A secretária de Meia Am-
biente, Maria Eduarda San 
Martin destacou a iniciati-
va que vai facilitar a orien-
tação de licenciamento e 
regularização, divulgação 
de programas ambientais 
municipais, o incentivo ao 
aumento da arborização da 
região, doação de mudas e 
outras ações da área am-
biental.
O secretário Desenvolvi-

Sorteio de licenças para 
comercialização em 

praias de Ubatuba está 
temporariamente 

suspenso

judicial 483/2018 e o Ter-
mo de Adesão à Gestão 
das Praias (TAGP), proto-
colado junto à Secretaria 
de Patrimônio da União 
face à lei 13.240/2015.En-
tre outros aspectos, a cons-
trução do plano de reorde-
namento da orla passa pela 
realização de um estudo de 
viabilidade dos comércios 
para todos os segmentos, 
inclusive quiosques, além 
de outros instrumentos de 
ordenamento territorial, 
como o Plano de Manejo 

da Área de Proteção Am-
biental (APA) Marinha e o 
Plano Diretor Municipal.
“Em relação à fiscalização 
para o próximo verão, foi 
montada uma operação 
com equipes que atuarão 
com apoio da Guarda Ci-
vil Municipal e da Polícia 
Militar em todas as regi-
ões de Ubatuba para coi-
bir a atuação de ambulan-
tes irregulares”, explica 
a secretária municipal de 
Fazenda e Planejamento, 
Alethea Ageu.

A Secretaria de Fazenda 
e Planejamento de Uba-
tuba informa que, devido 
à decisão judicial em âm-
bito federal, o processo 
para concessão de novas 
licenças para o comércio 
ambulante, arte de verão 
e esportes náuticos está 
suspenso temporariamen-
te até que seja efetivado o 
reordenamento da orla.
A decisão está no de-
creto municipal número 
7668/2021, que leva em 
consideração a sentença 

signer de unhas: Bosque e 
Maricá (Centro Comunitá-
rio), Manicure: Castolira e 
Morumbi (Centro Comu-
nitário), Maquiagem: Ara-
retama e Bosque (Centro 
Comunitário) e Panifica-
ção: Goiabal (Centro Co-
munitário).
Cursos com inscrição na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade: Elétrica 
- Local das aulas: Polo 
Fundo Social no PAT; Ele-
troeletrônica - Local das 
aulas: Polo Fundo Social 
no PAT; Mantenedor de 
Microcomputadores - Lo-
cal das aulas: Polo Fundo 
Social no PAT; Marcenaria 
- Local das aulas: Parque 
da Cidade.
Oficinas fixas com inscri-
ção nos Centros Comu-
nitários (Aulas até o final 
do ano): Ballet: Bairro das 
Campinas (CCI), Cidade 

Jardim, Vila São Paulo, 
Feital, Maricá, Santa Ce-
cília, Cidade Jardim, Ara-
retama e Beta.
Dança Ritmos: Cidade 
Jardim, Ipê 1, Araretama, 
Mombaça, Cidade Nova e 
Santa Cecília.
Dança Sênior: Vila dos 
Afetos, Alto Cardoso, 
Ouro Verde e Feital.
Dança Soul: Mombaça, 
Vila São Paulo, Maricá, 
Cidade Nova, Feital e San-
ta Cecília. Pilates: Cidade 
Jardim, João do Pulo, Ara-
retama, Vila Rica, Cam-
pos Maia, Santa Cecília, 
Vila Prado, Vila São Pau-
lo, Bosque, Cidade Nova, 
Delta, Parque das Palmei-
ras, Maricá, Feital, Vila 
dos Afetos, Andrade, Bon-
sucesso, Pasin, Vila Suíça, 
Bela Vista, Pai João, Zito, 
Estação Cidadania e Ri-
beirão Grande.

O Fundo Social de Soli-
dariedade abre inscrições 
para cursos presenciais, 
com diploma e materiais 
inclusos. As inscrições 
devem ser realizadas di-
retamente no local com o 
instrutor responsável, no 
dia 01 de outubro. Para po-
der participar é necessário 
que o aluno tenha 18 anos 
completos. Os cursos dis-
poníveis são:
Cursos com inscrição di-
retamente no local com o 
instrutor: Barbeiro: Cidade 
Jardim e Vila Rica (Centro 
Comunitário), Confeita-
ria: Bairro das Campinas 
(salão da igreja católica), 
Culinária: Alto Cardoso 
(Ambac), Decoração de 
Balões: Vila São Paulo e 
Andrade (Centro Comuni-
tário), Fotografia: Andrade 
e Morumbi (Centro Comu-
nitário), Manicure e De-

Fundo Social de Pinda abre 
inscrições para cursos 

presenciais



página 4 A Gazeta dos Municípios 30 de Setembro de 2021

Prefeitura avalia 
possibilidade de implantação 
de capina elétrica no serviço 

público
cem no meio fio das ruas. 
O teste aconteceu sem 
custos para o município, 
com exclusivo propósi-
to de avaliar a tecnologia 
utilizada e a viabilidade de 
implantação. De acordo 
com os técnicos responsá-
veis, o método impede o 
crescimento da planta ma-
tando sua raíz e sementes. 
Elimina completamente 
todo o residual vegetativo 
a partir da quarta aplica-
ção, sem usar nenhum tipo 
de substância no solo, ape-

nas energia de alta tensão 
liberada pelas “vassouras” 
do veículo que passam so-
bre a vegetação. A princi-
pal vantagem do serviço é 
a eficiência. Se for viável, 
a implantação desse siste-
ma, que está em estudo, 
vai agilizar o processo de 
capina nas diversas regi-
ões, evitando situações de 
retrabalho das equipes de 
limpeza urbana, principal-
mente no período de chu-
vas, quando o mato cresce 
mais rapidamente.

A Prefeitura de Caçapava, 
por intermédio da equipe 
de Projetos e Economi-
cidade, realizou, entre os 
dias 13 e 21 de setembro, 
com o apoio da empresa 
GS Ambiental, Tecnolo-
gia e Soluções, um teste 
de capina elétrica na Rua 
Sargento Andiras Noguei-
ra, na Vila Pantaleão.
O objetivo foi verificar, na 
prática, a ação do equipa-
mento que atua com des-
cargas elétricas nas ervas 
daninhas e matos que cres-

De forma inédita, Ilhabela 
certifica hotéis e 

pousadas com selo 
ambiental

za de que o local escolhido 
está em dia com a preser-
vação do Meio Ambiente 
e com as questões de sus-
tentabilidade”, declarou o 
prefeito Toninho Colucci.
A adesão ao programa é 
voluntária e recebeu até 
o momento 10 inscrições. 
Cada um desses estabele-
cimentos está recebendo 
a visita de uma comissão, 
que verificará se estão 
cumprindo os requisitos 
exigidos no decreto: sete 
parâmetros técnicos: téc-
nicas construtivas; resídu-
os sólidos; saneamento e 
água; energia e emissões 
de poluentes; educação e 
conscientização; proteção 
da biodiversidade; e res-
ponsabilidade social.
Cada parâmetro se divide 
em três níveis progressi-
vos para cumprimento dos 
requisitos, que definem as 
três categorias de certifi-
cação (A, B e C).

“Ilhabela é pioneira no 
Brasil em um programa 
como esse. 
Foi uma iniciativa da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, mas que contou com o 
apoio e a contribuição da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo e dos Conselhos 
do Meio Ambiente e do 
Comtur, que aprovaram e 
ajudaram a elaborar essa 
ideia”, destaca o secretário 
de Meio Ambiente, Xico 
Graziano. Os estabeleci-
mentos certificados rece-
berão um Selo de Certifi-
cação, com logomarca do 
Programa, podendo dele 
se utilizar para seu marke-
ting, divulgando-o em seus 
canais de comunicação.
A Prefeitura de Ilhabela 
criará um espaço em sua 
página oficial na internet 
onde será divulgada a rela-
ção dos estabelecimentos 
certificados.

Mais preservação ambien-
tal e turismo consciente! A 
Prefeitura de Ilhabela cer-
tificará nesta quinta-feira 
(30), os primeiros estabe-
lecimentos da rede hote-
leira do município com o 
selo “Green Ilhabela”, do 
Programa de Certificação 
Ambiental para Pousadas 
e Hotéis.O programa foi 
lançado no mês de agosto 
e visa premiar os empre-
endimentos turísticos que 
cumpram requisitos míni-
mos estabelecidos em um 
Protocolo de Boas Práti-
cas Ambientais no rumo 
da sustentabilidade, ou 
seja, oferecendo serviços 
ecologicamente corretos 
e minimizando impactos 
ambientais no município. 
“Essa iniciativa é impor-
tante e colabora com os 
cuidados com as questões 
ambientais. Com os esta-
belecimentos certificados, 
os hóspedes terão a certe-

Cidadania promove 
visita de idosos ao 

Museu Ministro José de 
Moura Resende

gravado em Caçapava. E 
tiveram ainda a oportuni-
dade de visitar a Estação 
Ferroviária Fornovo di 
Taro, prédio ao lado do 
museu.De acordo com a 
educadora social Lucia-
na Ferreira da Silva, que 
acompanhou o grupo, 
o passeio foi um suces-
so, pois despertou muita 
emoção nos idosos, que 
tiveram a oportunidade de 
retomarem suas memórias 
e lembranças dos tempos 
antigos e entenderem um 
pouco mais a história de 
Caçapava. 
O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculo com idosos pelo 

CRAS voltou às atividades 
presenciais desde o início 
de agosto, e tem apresen-
tado ótimos resultados no 
combate à depressão e ao 
isolamento, por meio do 
aumento da autoestima, 
autonomia, qualificação, 
satisfação e realização da 
pessoa idosa. 
O Museu Ministro José de 
Moura Resende está aber-
to à visitação gratuita às 
terças e quintas, das 9h às 
11h e das 14h às 16h. Gru-
pos e pessoas que queiram 
agendar visitas fora desse 
horário devem entrar em 
contato com a Secretaria 
de Cultura pelo número 
(12) 3652-9222.

O CRAS (Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social) Silvia Provasi, or-
ganizou nessa terça-feira, 
uma visita dos idosos aten-
didos ao Museu Ministro 
José de Moura Resende e 
à exposição da Fundação 
Nacional do Tropeirismo 
Ocílio Ferraz, que conta a 
história do tropeirismo no 
Vale do Paraíba.
O museu e a exposição es-
tão alocados no Armazém 
da Estação Ferroviária e 
recebem a visitação do 
público. 
Na ocasião, os idosos re-
ferenciados também pu-
deram assistir ao filme “O 
canto do carro de boi”, 

ação de execução fiscal, de 
acordo com a legislação 
vigente. Caso o débito já 
tenha sido quitado, o con-
tribuinte deve comparecer 
à Seção de Atendimento 
da Prefeitura, localizada 
na Rua Capitão Carlos de 
Moura, 243, Vila Panta-
leão, munido dos docu-
mentos comprobatórios 
originais para a devida re-

gularização. O horário de 
atendimento é das 9h00 as 
15h30. A Prefeitura ressal-
ta que este prazo é apenas 
para os contribuintes desta 
relação. Os demais, que 
possuem dívida de IPTU 
e de Taxas de Atividades 
(ISS), já foram notificados 
no próprio carnê com pra-
zo que expirou dia 31 de 
maio deste ano.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está notificando 
os contribuintes relaciona-
dos no Diário Oficial do 
Município (edição número 
94, de 30 de setembro de 
2021) para o parcelamento 
ou quitação de débitos em 
dívida ativa até o dia 12 de 
novembro de 2021. Após 
esse prazo, será proposta 

Lixo Zero é tema de evento no Parque Ecológico da 
Moçota em Caçapava

com a artista plástica Júlia 
de Paula. Por meio da ob-
servação da natureza e do 
contato com o tema, todos 
partilharam ideias e apren-
deram na prática alguns 
métodos de reaproveita-
mento de resíduos através 
da compostagem domés-
tica, da separação correta 
de itens utilizados no dia 
a dia, como garrafas, ob-
jetos de plástico, metal, 
papel, vidro, itens eletrô-
nicos e muito mais.
Divididos em grupos, os 
convidados se envolveram 
nas discussões de propos-
tas para uma cidade ecolo-
gicamente mais saudável, 
o que resultou em ativida-
des para serem executadas 
em diferentes bairros.
Como proposta de reedu-
cação ambiental, foi mos-
trado o passo a passo para 
confecção de biopori para 
quem tem quintal ou mora 
na zona rural e também foi 
montada uma composteira 
doméstica com materiais 
de reuso (decorada e pin-
tada ao vivo, durante o ba-
te-papo) e sorteada ao tér-
mino do Café com Atitude 

- Lixo Zero na prática.
A organização do evento 
solicitou que os presentes 
levassem seus próprios 
copos e todos os resíduos 
produzidos no evento fo-
ram reutilizados, garantin-
do a proposta de lixo zero.
Sobre o Instituto Lixo 
Zero. O Instituto Lixo 
Zero vem cada vez mais 
inspirando ações para re-
duzir a produção de lixo 
dentro das casas, nas es-
colas e empresas. A meta é 
que 80 a 90% dos resíduos 
de um lugar sejam desti-
nados de forma correta, 
e apenas 20 ou 10 % seja 
encaminhado para aterros 
sanitários. Em Caçapava, 
o coletivo atualmente con-
ta com cinco voluntários 
que participam de modo 
ativo e firmam parcerias 
com amigos, empresas e 
órgãos públicos, para re-
alizar atividades e ações 
voltadas à redução de pro-
dução de lixo no municí-
pio com o objetivo de pro-
mover um ambiente mais 
justo, inclusivo e solidário 
por meio do conceito Lixo 
Zero.

Representantes da Pre-
feitura, de associações de 
bairros e outros segmentos 
da sociedade civil parti-
ciparam na última terça-
-feira (28), de encontro 
no Parque Ecológico da 
Moçota para discussão de 
propostas de ações de sus-
tentabilidade para o muni-
cípio. Intitulado Café com 
Atitude – Lixo Zero na 
Prática, o evento contou 
ainda com representantes 
do município de Guarare-
ma. Oficinas, bate-papo e 
intervenção, entre outras 
atividades fizeram parte 
do encontro. O bate-papo 
foi conduzido pela embai-
xadora do Instituto Lixo 
Zero Caçapava, Kelly 
Fernandez, que falou so-
bre gestão de resíduos em 
diversos segmentos da so-
ciedade para atingirmos a 
meta Lixo Zero.
Representantes da Prefei-
tura falaram sobre ações 
que vêm sendo trabalha-
das no município e de-
ram dicas sobre a coleta 
seletiva. Durante todo o 
evento, aconteceu uma in-
tervenção de live painting 

Prefeitura de Caçapava notifica 
contribuintes para Cobrança Amigável de 

débitos em dívida ativa


