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Ginásio Municipal de Esportes de 
Caçapava recebe torneio interno de 

basquete neste sábado

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Entretenimento, 
promove neste sábado (3), 
das 8h às 13h, Torneio In-
terno de Basquete 3 X 3 no 
Ginásio Municipal de Es-
portes. A ação envolve as 
escolinhas de basquete do 
Projeto Bem + Esporte.

A competição contará com 
a participação de seis equi-
pes Sub-16 e seis equipes 
Sub-21. O evento tem por 
objetivo fazer a avaliação 
dos alunos para futuras 
equipes de competição re-
presentando a Secretaria de 
Esporte.
O Projeto Bem + Esporte é 

uma realização da Prefeitu-
ra de Caçapava, por meio 
da Secretaria de Esporte e 
Entretenimento, com o ob-
jetivo oferecer atividades 
gratuitas esportivas gratui-
tas para população em di-
versos espaços da cidade.
Mais informações: Tel. (12) 
3652-9241

Alunos de capoeira do projeto 
Bem + Esporte participam de 
batizado e troca de corda no 

próximo dia 10

No dia 10 de dezembro, das 
8h às 13h, será realizado no 
Ginásio Municipal de Es-
porte um batizado de troca 
de cordas com a participa-
ção de 60 alunos da escoli-
nha de capoeira do Projeto 
Bem + Esporte. A Ação é 
promovida pela Prefeitura 

de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento. A cerimônia 
contará com a presença dos 
alunos e familiares, além de 
professores e mestres con-
vidados do Vale do Paraíba. 
São esperadas cerca de 180 
pessoas no evento.As ativi-

dades de capoeira do Bem 
+ Esporte são gratuitas e 
ocorrem no Parque Ecoló-
gico da Moçota e no Giná-
sio Municipal de Esportes.
Mais informações na Se-
cretaria de Esporte e Entre-
tenimento. Tel. (12) 3652-
9241.
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EXPEDIENTE

02 de dezembro 2022 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
060/2022 – No dia 01 de dezembro de 2022, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 060/2022, 
objeto: Aquisição de Material de Manutenção, à empresa: IRMÃO LUZ 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO com valor total de R$ R$ 141.130,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 38/22

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monteiro Lobato para o
exercício financeiro de 2023 – LOA 2023”

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante
incentivo à participação popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 38/22, que
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monteiro Lobato para o exercício
financeiro de 2023 – LOA 2023”, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato CONVIDA toda
a população e interessados para participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do
referido projeto que será realizada a partir das 19h do dia 06 de dezembro de 2022, no
Plenário da Câmara Municipal.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DA
REVISÃO DA LEI ORGÂNICA DOMUNICÍPIO

Visando proporcionar a transparência da gestão, mediante incentivo à
participação popular para elaboração e discussão da REVISÃO DA LEI DO ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato CONVIDA toda a população e
interessados para participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do referido projeto
que será realizada a partir das 19h do dia 07 de dezembro de 2022, no Plenário da
Câmara Municipal.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário
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Banda Gostoso 
Veneno encerra 
primeiro dia de 

atividades do Natal de 
Caçapava com show 
neste sábado (3), às 

21h

A Banda Gostoso Vene-
no faz show neste sábado 
(3), às 21h, na Praça da 
Bandeira, em Caçapava. 
A apresentação encerra as 
atividades do primeiro dia 
da programação cultural do 
Natal Caçapava em movi-
mento, que terá início a par-
tir das 14h, com evento no 
espaço do Museu Roberto 
para chegada do Papai Noel 
de helicóptero.
Na sequência, haverá a 
inauguração da decoração 
natalina na Praça da Ban-
deira. Antes da banda Gos-
toso Veneno, se apresenta 

a Banda Allegro, de Caça-
pava. O grupo reúne doze 
músicos e mostra repertório 
com música brasileira, pop 
rock, músicas infantis e te-
mas natalinos.
Na estrada desde maio de 
1994, a banda Gostoso Ve-
neno mantém um repertório 
vastíssimo, com músicas de 
todos os estilos e épocas, 
incluindo MPB, discoteca, 
sertanejo, sambas, axé, en-
tre outros.O grupo se apre-
senta com uma superprodu-
ção e uma equipe que inclui 
músicos, bailarinos e figuri-
nos temáticos.A programa-

ção do Natal Caçapava em 
Movimento 2022 é realiza-
da pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Tursimo, com o apoio de 
empresas parceiras a partir 
de chamamento público. 
As atividades seguem até o 
dia 23 de dezembro (VEJA 
PROGRAMAÇÃO COM-
PLETA AQUI).
Neste ano, a programação 
da Praça da Bandeira con-
tará também com uma área 
de alimentação. Os exposi-
tores que participam foram 
credenciados a partir de 
edital público

Registros de roubo tiveram 
queda de 30% em Pinda

Segundo dados divulgados 
pela Secretaria de Seguran-
ça do Estado de São Paulo, 
Pindamonhangaba regis-
trou uma queda de 30% no 
número de roubo de janei-
ro a outubro deste ano, no 
comparativo com o mesmo 
período do ano passado.
Em 2021, a cidade registrou 
259 roubos e neste ano o 
número de ocorrência foi 
reduzido para 181.  Essa foi 
a modalidade de crime que 
apresentou a maior queda 
segundo os dados do Es-
tado.  O número de furtos 
também registrou queda de 
10%, com 1.031 ocorrên-
cias de janeiro a outubro 

de 2021 e 920 no mesmo 
período deste ano.No pri-
meiro semestre deste ano, 
as ocorrências de homicídio 
apresentaram um aumento 
significativo e com os da-
dos dos últimos meses, a 
situação demonstra contro-
le e estabilidade. De janeiro 
a outubro do ano passado 
foram registrados 26 ho-
micídios em Pinda, mesmo 
número de ocorrência regis-
trada neste ano.“Somente 
no primeiro semestre deste 
ano foram registrados 20 
homicídios e isso trouxe 
uma certa preocupação à 
população, em que pese a 
grande maioria destas ocor-

rências ser relacionada com 
o tráfico de entorpecentes. 
De julho a outubro, o nú-
mero de ocorrência foi re-
duzido para 6 homicídios, 
o que demonstra o bom tra-
balho realizado pela Polícia 
Militar e Civil, com muitos 
casos sendo esclarecidos”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Segurança, Fabrí-
cio Pereira.Segundo Fabrí-
cio, a redução significativa 
de roubos e furtos deve-se 
também ao investimento 
em tecnologia e instalação 
de mais de 1.400 câmeras, 
monitoradas 24h pelo Cen-
tro de Segurança Integrada 
(CSI).

Papai Noel chega em 
Moreira César nesta 

sexta-feira em 
Pinda

Papai Noel e sua turma che-
gam na Praça do Cisas, em 
Moreira César, nesta sex-
ta-feira (2), com carreata a 
partir das 18 horas, saindo 
da praça Cícero Prado, na 
Vila São Benedito. O Bom 
Velhinho e Cia participa-
ram, na quinta-feira (1), da 
chegada na Praça Monse-
nhor Marcondes, abrindo 
oficialmente o Natal Encan-
tado de Pindamonhangaba.
Nesta sexta, a Praça do 
Cisas terá telão com trans-
missão do jogo da Copa, às 
16 horas, chegada do Papai 
Noel a partir das 18 horas, 
e show com Lia de Olivei-
ra às 20 horas que, além de 
integrar a programação do 
Natal Encantado ainda co-
memora o Dia do Samba.
A programação em Moreira 
César continua até o dia 23 
de dezembro, com todos os 
dias às 20 horas, na Praça 
do Cisas. Papai Noel e sua 
turma atenderão as crianças 
na casinha dias 2, 3 e 4, de-
pois dias 8, 9, 10 e 11 e de 
15 a 23 de dezembro, das 
19 às 22 horas.
Natal Encantado - Além de 

uma decoração caprichada 
em diversos pontos da ci-
dade, a Praça Monsenhor 
Marcondes e a Praça Sete 
de Setembro recebem pro-
gramações especiais dentro 
do Natal Encantado. São 
mais de 50 shows e apre-
sentações culturais gratui-
tas.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes, a população poderá 
apreciar o tradicional presé-
pio, além de conferir a pra-
ça de alimentação e visitar 
a casinha do Papai Noel. Os 
atendimentos serão dias 1, 
2, 3 e 4, depois 8, 9, 10 e 11 
e de 15 a 23 de dezembro, 
sempre das 19 às 22 horas.
Já a Praça Sete de Setem-
bro terá o parquinho nata-
lino, as exibições dos jogos 
do Brasil no telão e shows 
musicais e apresentações 
todos os dias, até dia 23 de 
dezembro, sendo em alguns 
dias a partir das 20 horas e 
outros dias a partir das 16h 
e das 18 horas. A progra-
mação completa está nesta 
página e no site oficial da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Papai Noel - Outra chegada 
do Papai Noel e sua Turma 
será no dia 7 de dezembro, 
na Praça da Bíblia, com saí-
da da carreata da Praça Sete 
de Setembro, às 18 horas; 
e no dia 14, com concen-
tração na entrada do bair-
ro Araretama, às 18 horas, 
e chegada na Praça Pas-
tor José Ezequiel da Silva 
(Praça de Eventos).
Outras atrações - Além dos 
shows e da presença do Pa-
pai Noel e Cia, serão reali-
zadas duas outras atrações: 
o espetáculo “Era uma vez 
o Natal – Circo Teatro sem 
Lona”, no dia 19 de dezem-
bro, às 20 horas, na Praça 
do Quartel; e a tradicional 
Cantata de Natal da Corpo-
ração Musical Euterpe, dia 
22 de dezembro, às 20 ho-
ras, na Igreja Matriz.
Toda a programação foi 
organizada com carinho e 
dedicação pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo e Subprefei-
tura de Moreira César, com 
apoio de todas as secreta-
rias da gestão municipal.
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A programação de natal de 
Tremembé começa nesta 

sexta-feira, 02/dez E a 
chegada do papai noel 
está confirmada para a 

próxima semana, dia 10/
dezembro, sábado, às 19h

Confira algumas das atra-
ções para o Natal Iluminado 
de Tremembé:
Dia 02/dez, sexta-feira:
 20h00 – Rock of All Deca-
des
Dia 03/dez, sábado:
20h00 – Quarteto QUA-
DRIPHONIX
Dia 04/dez, domingo:
20h00 – Teddy Berrante
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – Coral Escola Ba-
rukids

20h30 – Orquestra Filarmô-
nica ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO 
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
Dia 15/dez, quinta-feira:
20h – Apresentação do Pro-
jeto Cultura em Ação
Dia 17/dez, sábado:
19h – Peça Teatral da Cia. 

Lipe de Teatro
20h – Coral da Terceira Ida-
de do Centro de Convivên-
cia do Idoso de Tremembé
Dia 18/dez, domingo:
20h – Show especial de Na-
tal com a Trupe Café com 
Canela*
Dia 23/dez, sexta-feira:
21h – Show com Rafinha*
Dia 30/dez, sexta-feira:
21h – Show com a Orques-
tra Paulistana de Viola Cai-
pira*

Prefeitura de 
Caçapava 
convoca 

ambulantes para 
a renovação das 

inscrições 
municipais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está convocando 
todos os ambulantes em 
pleno exercício de suas ati-
vidades para fazerem a re-
novação de suas inscrições 
municipais, de acordo com 
o Art. 6º da Lei 5978/2022. 

O prazo máximo para a re-
novação é até o dia 20 de 
janeiro de 2023.Após essa 
data, as inscrições que não 
forem renovadas serão can-
celadas pela Administração 
Pública. Caso a fiscalização 
verifique que o ambulante 
está trabalhando com a ins-

crição cancelada, este esta-
rá sujeito a receber multa 
administrativa e sua merca-
doria poderá ser recolhida.
Os documentos necessários 
e as orientações de como 
fazer a renovação de ambu-
lante está no site da Prefei-
tura 


