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Viva Pinda renova 
e tarifa do ônibus 
pode ir a R$ 5,50

Ônibus da Viva Pinda, que circula pela cidade; novo contrato de 15 anos

Foto: Bruna Silva

Única empresa a participar do processo licitatório 
irá operar em Pindamonhangaba por 15 anos

A Viva Pinda vai operar 
por mais 15 anos na cidade. 
A empresa foi a única a par-
ticipar do certame licitatório 
iniciado neste ano para a 
certificação do transporte 
público de Pindamonhan-
gaba. Com o novo contrato, 

a passagem que atualmente 
é de R$ 4,40 pode chegar a 
R$ 5,50.

Ainda em agosto deste 
ano, o Município confirmou 
que somente a empresa Viva 
Transporte Coletivo apresen-
tou a documentação que foi 

analisada e recebeu parecer 
técnico da secretaria de Se-
gurança Pública.

A última licitação do trans-
porte público, em Pindamo-
nhangaba, foi realizada há 
18 anos.
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Câmara libera 
reestruturação 
administrativa 
em Aparecida
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A Câmara de Aparecida 
aprovou, em sessão ex-
traordinária, na última 
sexta-feira (4), o projeto 
que implanta uma rees-
truturação administrativa 
na prefeitura. O texto foi 
aprovado por 5 votos a 3 
e a sessão extraordinária 
contou com a assinatu-
ra de seis vereadores. A 
reestruturação cria 170 
cargos comissionados, sen-
do que 153 já existem, e 
duas secretarias, Esporte 
e Cultura, que foram des-
vinculadas da secretaria 
da Educação.

Peça da edição anterior da Feste, em Pinda, que volta após anos de impedimento com pandemia de covid

Foto: Reprodução PMP

Sindicato de 
Cruzeiro quer 
discutir Plano 
de Carreira
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O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Cruzeiro solicitou à Câmara 
a realização de audiências 
públicas para a discussão 
do projeto enviado pelo 
Executivo sobre o Plano 
de Carreira do Servidor. A 
proposta foi entregue ao 
Legislativo no último dia 
28, Dia do Servidor Público. 
Júlio César afirmou que da 
proposta enviada à Câmara, 
o Sindicato recebeu apenas 
uma minuta do projeto.

Câmara de
Aparecida adia
edital sobre o 
novo concurso
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A Câmara de Aparecida 
adiou a divulgação do edital 
para o concurso público que 
será realizado pelo Legislati-
vo. A previsão era de que o 
edital fosse divulgado no final 
desse mês. O adiamento foi 
motivado pela necessidade de 
um aditamento no edital para 
a inclusão de mais um cargo, o 
de controlador interno.

“O cargo de controlador 
interno já estava na estrutura 
da Câmara, mas não estava no 
concurso. 

Foto: Gabriel Mota

Aprovada por unanimidade, isenção de Zona Azul nas 
imediações de hospitais aguarda prefeito, em Lorena
Com o mesmo texto rejeitado em 2021, autor da proposta conta com apoio unânime na Câmara para impedir veto

Pouco mais de um ano após 
ser vetado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) e ter a deci-
são mantida pelos vereadores, 
o projeto de lei que isenta 
motoristas de pagar a taxa 
da Zona Azul nas imediações 
dos hospitais, após passarem 
por atendimento médico, foi 
aprovado por unanimidade na 
Câmara, no último dia 31. A 
expectativa do autor da pro-
posta, o vereador Bruninho 
Ribeiro (União Brasil), é para 
sanção do Executivo.

O texto propõe a isenção 
do pagamento da tarifa de 
estacionamento rotativo nas 
vias próximas à Santa Casa 
e à Unimed, determinando, 
inclusive, os pontos. Próximo 
ao Pronto Socorro, as ruas 
Marechal Mallet, Dom Bosco, 
Major Rodrigo Luiz e aveni-
da Capitão Messias Ribeiro 
seriam isentas, enquanto no 
hospital particular, a retira-
da das taxas valeria para a 
praça Rosendo Pereira Leite, 
a avenida Peixoto de Castro 
e a rua Nair Pereira Marton. 
A proposta também sugere a 
responsabilização dos hospi-
tais à emissão de comprovan-
tes de comparecimento para 
serem entregues aos agentes.

“É a aclamação do povo que 
muitas das vezes não está 
focado naquele momento e 
também não acha agentes 
da empresa, não sabe onde 
comprar o cartão e, depois, 
além de estar com o prejuízo 
da saúde, em caso de urgência 
ou emergência, sai do hospital 
com o ônus de uma multa”, 
justificou Ribeiro.

Gabriel Mota 
Lorena

Veículos em frente à Santa Casa de Lorena, Câmara aprova a isenção do Zona Azul próximo a hospitais

em que a Zona Azul não é 
aplicada. 

O projeto aguarda agora 
sanção ou veto de Sylvio 
Ballerini.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a empresa responsável pela 
operação do rotativo em Lo-
rena para questionar sobre 
a possibilidade de isenção e 
as reclamações sobre a falta 
de agentes pela cidade, mas 
não houve retorno até o fe-
chamento da matéria.

Isenção na região – Guara-
tinguetá adota a Zona Verde 
nas áreas dos hospitais. Além 
da possibilidade de perma-
necer por até três horas na 
mesma vaga, o valor é infe-
rior ao que é praticado em 
outros pontos. A empresa 
responsável pela operação é 
a mesma que presta o serviço 
para Lorena. 

Em Aparecida, a Prefeitura 
sancionou, em 2021, uma lei 
que isenta o pagamento da 
tarifa nas áreas próximas à 
Santa Casa.

Mesmo vetado em outubro 
de 2021, o projeto voltou 
com o mesmo texto. “Eu fi-
quei surpreso com a ação dos 
vereadores (no ano passado) 
que votaram a favor do veto, 
não posso dizer qual foi a 
intenção de cada um deles, 
mas me causou muita estra-
nheza, porque no momento 
a Câmara estava bem unida”, 
lembrou o vereador.

É justamente com os cole-
gas do Legislativo que Bru-
ninho Ribeiro conta, neste 
ano, para aprovar a proposta. 
“Hoje, a Câmara está bem 
inclinada a passar o projeto, 
mesmo que retorne o veto. 
Então a gente está bem unido 
nessa intenção e não é um 
enfrentamento ao Executivo, 
pelo contrário” conclui o 
parlamentar.

Para defender a constitu-
cionalidade do texto, o autor 
da proposta alegou que a 
isenção pode não gerar ônus 
à Prefeitura, sugerindo que 
a cobrança seja transferida 
a outros pontos da cidade 

Pinda retoma 
Festival Nacional 
de Teatro nesta 
quinta-feira

Retomando a realização 
presencial do Festival Nacional 
de Teatro, Pindamonhangaba 
divulgou, na última semana, a 
programação oficial da qua-
dragésima quarta edição do 
evento. 
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a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

Sindicato dos Servidores de Cruzeiro quer 
discutir Plano de Carreira com a Câmara
Legislativo diz que discussão deve ser entre o funcionalismo e que vai enviar projeto para o Sindicato

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Cruzeiro solicitou à Câmara a 
realização de audiências públi-
cas para a discussão do projeto 
enviado pelo Executivo sobre o 
Plano de Carreira do Servidor. 
A proposta foi entregue ao 
Legislativo no último dia 28, 
Dia do Servidor Público.

Júlio César afirmou que da 
proposta enviada à Câmara, o 
Sindicato recebeu apenas uma 
minuta do projeto. “O projeto 
enviado para a Câmara tem 
127 páginas e para o Sindicato 
veio um resumo com 20 pá-

Andréa Moroni
Cruzeiro

ginas”, explicou o sindicalista, 
que revelou ainda não ter 
participado da elaboração do 
plano de carreira, produzido 
apenas pela Prefeitura. “Eu 
participei de duas reuniões 
com o secretário de Governo, 
que apresentou e explicou 
em linhas gerais o plano, 
que já estava pronto. Eu não 
tenho como explicar para os 
funcionários todos os pontos 
do projeto, como o índice de 
reajuste salarial que foi usado, 
por exemplo”.

Para que o plano seja apro-
vado na Câmara, precisa 
passar antes por assembleia 
pelo Sindicato, mas isso só 
deve acontecer depois que o 
servidor conhecer todo o pro- A Prefeitura de Cruzeiro, que projeta implantação do Plano de Carreira; sindicato quer mais informações

Foto: Arquivo Atos

Câmara aprova criação de cargos e duas secretarias em Aparecida
Projeto libera reestruturação: Cultura e Esporte; oposição questiona condições do orçamento para criação de pastas

A Câmara de Aparecida 
aprovou, em sessão extraor-
dinária, na última sexta-feira 
(4), o projeto que implanta 
uma reestruturação adminis-
trativa na prefeitura. O texto 
foi aprovado por 5 votos a 
3, e a sessão extraordinária 
contou com a assinatura de 
seis vereadores.

A reestruturação cria 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação. “O 
prefeito já tinha enviado um 
primeiro projeto de reestrutu-
ração, que foi analisado pelas 

Andréa Moroni
Aparecida

comissões e pelo jurídico. 
Foram sugeridas algumas 
adequações que foram feitas 
pelo Executivo e enviados 
novamente para ser votado”, 
explicou o presidente da Câ-
mara, Gú Castro (PSDB).

Prefeitura – O prefeito de 
Aparecida, Luiz Carlos de Si-
queira, o Piriquito (Podemos), 
explicou que o impacto finan-
ceiro com esses cargos e duas 
novas secretarias deve ficar 
dentro da margem de gastos 
permitida para o funciona-
lismo. “Nesse ano, o impacto 
seria de R$ 388 mil; em 2023, 
de R$ 1,2 milhão e em 2024, 
R$ 1,3 milhão. A Prefeitura 
está enxuta e nós estamos 
gastando 44% do orçamento 
com a folha de pagamento, 
sendo que o limite é de 53%”.

Piriquito explicou que a 
reestruturação foi necessária 
porque o Tribunal de Justiça 
de São Paulo considerou 
inconstitucional a Lei 4.251 
e determinou que fosse feita 
essa nova reestruturação. Se 
eu não fizesse isso, a Prefeitu-
ra ia ficar sem funcionários”.

Sobre a criação das duas 
secretarias, Cultura e Esporte, 
desmembradas da Educação, 
o prefeito disse que a suges-
tão chegou através de audi-
ências públicas realizadas na 
Câmara. “Para a assinatura 
de convênios específicos é 
importante ter pastas pró-
prias, principalmente para 
receber verba dos governos 
estadual e federal. Por isso, 
decidimos por criar essas 
duas secretarias”.

Piriquito informou que a 
expectativa do Município é 
realizar, no início de 2023, 
um concurso público para 
ocupar os cargos que estão 
vagos no Executivo. “Nós já 
estamos conversando com 
a Vunesp e vamos realizar 
um concurso sério, com uma 
instituição séria, sem cartas 
marcadas”.

Concurso – O presidente 
da Câmara de Aparecida, 
Gu Castro, informou que até 
o próximo dia 20 deve ser 
divulgado o edital do con-
curso público do Legislativo. 
A divulgação estava prevista 
para outubro, mas teve de ser 
adiada devido a um aditamen-
to para inclusão de mais um 
cargo que será disputado no 
concurso.

jeto. “Por isso, nós queremos 
que sejam realizadas audiên-
cias públicas na Câmara com 
representante da prefeitura 
para explicar os pontos do 
projeto. Só depois, eu posso 
realizar a assembleia para 
aprovar o plano”, afirmou 
Júlio César.  

O presidente da Câmara, 
Jorge Currila (PL), informou 
que iria enviar o projeto com-
pleto do plano de carreira para 
o Sindicato dos Servidores na 
terça-feira (8). “Nós vamos 
enviar o plano completo e eles 
precisam discutir entre eles e 
votar em assembleia. Não está 
prevista a realização de audi-
ência pública porque isso diz 
respeito somente ao Sindicato”.

Prefeitura de Aparecida, que conta agora com duas novas secretarias

Foto: Arquivo Atos

Câmara de Aparecida adia divulgação do edital de concurso público
Novo processo deve ser divulgado na segunda quinzena de novembro, com abertura de vagas para contratação

A Câmara de Aparecida 
adiou a divulgação do edital 
para o concurso público 
que será realizado pelo 
Legislativo. A previsão era 
de que o edital fosse divul-
gado no final desse mês. 

Andréa Moroni
Aparecida

O adiamento foi motivado 
pela necessidade de um 
aditamento no edital para a 
inclusão de mais um cargo, 
o de controlador interno.

“O cargo de controla-
dor interno já estava na 
estrutura da Câmara, mas 
não estava no concurso. 
Pensamos em deixar como 
cargo comissionado mes-

mo, porém, o Tribunal de 
Contas informou que esse 
cargo precisava ser preen-
chido via concurso, então 
fizemos esse aditamento. O 
bom é que a empresa não 
vai cobrar a mais por isso”, 

explicou o presidente da 
Câmara, Gu Castro (PSDB).

A previsão do Legislativo 
para divulgação do edital 
completo do concurso, que 
custará R$ 12 mil, é a se-
gunda quinzena de novem-

bro. A empresa responsável 
pelo concurso será o Iuds 
(Instituto Universal de De-
senvolvimento Social).

Ao todo, a Câmara de Apa-
recida oferecerá dez vagas, 
sendo seis para preenchi-

mento imediato e quatro ca-
dastros reserva de pessoal, 
para cargos com exigência 
de ensino médio e nível su-
perior, com iniciais de até 
R$5.750, para jornadas de 
20 a 30 horas semanais.

Caraguá abre inscrições para 
processo seletivo de estágio

Caraguatatuba abriu o pro-
cesso seletivo online para esta-
giários de nível médio, técnico e 
superior. As inscrições seguem 
até o próximo dia 20. A inicia-
tiva ocorre em parceria com 
o Ciee (Centro de Integração 
Empresa-Escola).

Estudantes de 28 cursos de 
nível médio, técnico e superior 
podem participar do processo 
seletivo. Os interessados devem 
se cadastrar pelo site oficial do 
Ciee (portal.ciee.org.br). É ne-
cessário ter mais que 16 anos, 
e para aqueles que ainda pos-
suem ensino médio, é preciso 
ter formação na Guarda Mirim.

A bolsa auxílio para ensino 
superior é de R$ 1,2 mil, en-
quanto para estagiários de 
ensino técnico e médio é de 
R$727,20. A carga horária 
varia entre 25 e 30 horas se-

Da Redação
Caraguatatuba

manais, segundo o nível escola-
ridade. As oportunidades para 
universitários são nas áreas de 
administração, análise e desen-
volvimento de sistemas, arqui-
tetura e urbanismo, ciência da 
computação, ciências bioló-
gicas (bacharelado), ciências 
contábeis, direito, engenharia 
ambiental, engenharia civil, 
engenharia da computação, 
engenharia de produção, en-
genharia de software, gestão 
da tecnologia da informação, 
gestão de recursos humanos, 
gestão empresarial, jorna-
lismo, nutrição, pedagogia, 
processos gerenciais, publici-
dade e propaganda, redes de 
computadores.

O gabarito provisório será 
publicado no próximo dia 21, 
e o resultado oficial no dia 
13 de dezembro. O certame 
possui validade de um ano a 
partir da publicação definitiva, 
podendo ser renovado por 
mais 12 meses.
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Ônibus da Viva Pinda circulam pela região central da cidade; empresa ganha mais 15 anos de atuação, mesmo com criticas aos serviços

Viva Pinda tem contrato renovado por mais 
15 anos e passagem pode chegar a R$ 5,50
Única empresa a participar do processo licitatório para o transporte público, segue com trabalho criticado por usuários

A Viva Pinda vai operar 
por mais 15 anos em Pin-
damonhangaba. A empresa 
foi a única a participar do 
certame licitatório iniciado 
neste ano para a certificação 
do transporte público. Com o 
novo contrato, a passagem, 
que atualmente é de R$ 4,40, 
pode chegar a R$ 5,50.

Ainda em agosto deste 
ano, o Município confirmou 
que somente a empresa 
Viva Transporte Coletivo 
apresentou a documentação, 
que foi analisada e recebeu 
parecer técnico da secretaria 
de Segurança Pública.

A última licitação do 
transporte público, em Pin-
damonhangaba, foi realizada 
há 18 anos. Apesar do con-
trato ter considerado irre-
gular pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado), seis anos 
após o certame, nenhuma 
administração fez um novo 
processo licitatório. Entre 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

os anos de 2013 e 2016 o 
contrato foi prorrogado, e 
em 2014 e 2015, sem a lici-
tação. A iniciativa de efetuar 
uma nova concorrência foi 
viabilizada em 2017. “Rea-
lizamos audiências públicas 
para ouvir a população e 
contratamos uma empresa 
especializada que desenvol-
veu estudos para construção 
do novo termo de referência 
para a licitação”, assegurou 
o secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira.

Mediante o novo contrato, 
que seguirá em operação 
até o fim de 2037, o preço 
da passagem poderá ter re-
ajuste de R$ 1,10, chegando 
a R$ 5,50. A Viva atende 
dez linhas, contando com 
uma frota de 39 veículos 
constituídos por 19 ônibus, 
17 miniônibus e três micro-
-ônibus. 

A administração pública 
informou que o contrato ain-
da será homologado, e após 
o ato, haverá a publicação de 
um decreto municipal com 
o reajuste da passagem de 

ônibus, que segue sem ade-
quação desde setembro de 
2018, completando quatro 
anos. A assessoria destacou 
que não há data para o início 

de operação. Porém, existe 
a expectativa para ocorrer 
ainda no começo de 2023.

Histórico – Operando 
no município há 18 anos, a 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DE CONVÊNIO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2022
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a viabilização de estágio curricular obrigatório 
não remunerado, conforme quantitativo de vagas disponibilizadas pelas unidades 
públicas municipais, aos (as) alunos (as) regularmente matriculados (as) na Instituição 
de Ensino, para o desenvolvimento de atividades profissionais conjuntas, relacionadas 
à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do (a) educando (a) para a 
vida cidadã e para o trabalho, na forma do Plano de Trabalho.
CONVENIADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 19.498.81/0003-
43. DATA DE ASSINATURA: 07/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

 TP 19/22 – Proc. Lic. Nº 419/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PASSOS 
a ser edificado na Rua Rui Barbosa esquina com a Rua M.M.D.C., s/nº, Bairro Vila Passos, 
Lorena, SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto 
Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e 
anexos. Prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI 
EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90 - Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 1.155.830,16 
(um milhão, cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 03/11/22.

PNEU ORIGINAL BRIDGESTONE E PIRELLIPNEU ORIGINAL BRIDGESTONE E PIRELLI
175/70/R14175/70/R14

R$97,00R$97,00

GUARÁ MOTORGUARÁ MOTOR
Guará- R. Capitão José Joaquim de Castro, 99
Lorena- Rua Castro Alves, 200 - Cruz 

 
Aparecida- Av. Padroeira do Brasil, 680

CORTESIACORTESIA

(12) 98820-0420

(12) 99785-4687
(12) 99773-8162

R$97,00R$97,00

empresa já foi alvo de greve 
de funcionários, durante o 
ápice da pandemia da Co-
vid-19, além de recorrentes 
reclamações por parlamen-

tares na Câmara. É esperado 
que com o novo contrato, as 
queixas dos usuários sejam 
sanadas e o serviço adequa-
do à população.

Foto: Bruna Silva
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Pinda retoma Festival Nacional de Teatro
Evento tradicional reúne, em dez dias, companhias teatrais do país com apresentações e oficinas

Retomando a realização 
presencial do Feste (Festival 
Nacional de Teatro), a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
divulgou, na última semana, 
a programação oficial da 
quadragésima quarta edição 
do evento. O evento tradicio-
nal reunirá diversas com-
panhias de teatro a partir 
desta quinta-feira (10), com 
apresentações que seguem 
até o próximo dia 20.

A abertura oficial será às 
20h, no Teatro Galpão, com 
a peça “Não Somos Amigas”, 
do CP Artísticas e Luluh 
Pavarin, de São Paulo. Ao 
todo, 16 espetáculos foram 
selecionados para integrar o 
festival, entre eles represen-
tantes de Pindamonhangaba, 
das cidades paulistas de São 
José dos Campos, Campinas 
e Salto, as pernambucanas 
Olinda e Recife, e as para-
naenses Cascavel e Curitiba.

Para este ano, a organiza-
ção distribuiu as apresenta-
ções para diversos locais do 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

município. Além do Teatro 
Galpão, o Bosque da Prin-
cesa, a Estação Cidadania, 
Parque da Cidade e a praça 
Monsenhor Marcondes se-
rão palcos para os artistas. 
Haverá ainda oficinas e 
espetáculos convidados. 
Todas as ações do Feste são 
gratuitas. Entretanto, para as 
atividades no Teatro Galpão 
é preciso retirar o ingresso 
com uma hora de antecedên-
cia na bilheteria.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir Pal-
ma, celebrou a realização 
presencial do evento. “Nos 
dois anos anteriores, os 
espetáculos do Feste ocor-
reram de forma virtual, e 
neste ano retornamos com 
os espetáculos presenciais. 
Além dessas apresentações, 
o festival fortalece as par-
cerias que vimos firmando 
ao longo dos últimos anos, 
tanto com as instituições 
Sesc e Senac, por conta do 
curso de teatro, quanto com 
os grupos que se oferecem 
para se apresentarem no 
festival por meio do Proac 
(Programa de Ação Cultu-

ral), do qual teremos três 
apresentações, além de uma 
performance do Fundo Mu-
nicipal de Cultura. As ações 
serão agregadas com as ofi-

Peça da edição anterior da Feste, em Pindamonhangaba; evento volta ao calendário oficial após anos de impedimento pela pandemia de Covid-19
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Prefeitura de Potim aposta no “Cidade Legal” 
para regularização de 140 imóveis no Vila Olívia
Parceria com Estado, medida deve tornar moradores, de fato, proprietários das casas; atendimento até esta segunda-feira

Com foco na regularização 
de imóveis, Potim deu início 
a uma série de atendimen-
tos para moradores da Vila 

Bruna Silva
Potim

Olívia. O serviço de visitas 
foi feito diretamente pelos 
agentes do programa de 
regularização de núcleos 
habitacionais, batizado de 
“Cidade Legal”.

O atendimento aos mora-
dores, que começou no dia 

Rua Itália, em Potim; trechos atendidos por processo de regularização conta com programa “Cidade Legal”

3, prosseguiu até segunda-
-feira (7), visando colaborar 
com os residentes das ruas 
Itália, Espanha, Argentina, 
Simplício Soares da Cunha, 
assim como os da estrada 
Rafael Américo Ranieri. 
Aproximadamente 140 imó-

cinas, que são uma inovação 
para este ano”.

Serão realizadas oficinas 
de interpretação pós-dramá-
tica e dramaturgia minada, 

afetos e musicalidade. Para 
participar das aulas é preci-
so ter mais que 18 anos.

As inscrições devem ser 
feitas pelo site sp.senac.

br/pindamonhangaba. A 
programação completa do 
evento pode ser consultada 
no site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

veis serão regularizados.
Para o recebimento do 

apoio, os residentes apre-
sentaram cópias de docu-
mentos como contrato de 
compra e venda, recibo; 
carnê do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano); 
comprovante de endereço; 
certidão de casamento, 
nascimento ou união está-
vel; RG (Registro Geral) e 
CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas) dos proprietários 
do lote. 

O “Cidade Legal” é uma 
iniciativa do Governo do 
Estado de São Paulo que au-

xilia as cidades no processo 
de regularização de áreas 
que estão em desconformi-
dade com a lei. 

O objetivo do projeto é 
acelerar e tornar menos 
burocrático o processo 
de adequação cadastral 
dos imóveis em situação 
irregular. Dessa forma, 
a população recebe, sem 
custo algum, assessoria 
para colaborar no registro 
dos projetos nos cartórios, 
além de segurança jurídica, 
acesso ao mercado formal 
de crédito e a viabilidade 
de venda e transferência 

do bem aos filhos ou her-
deiros. 

Conforme informado pela 
Prefeitura de Potim, outros 
bairros como Chácara Tro-
pical, João Nogueira, Jar-
dim Alvorada e Frei Galvão 
devem ser atendidos pelo 
programa de regularização 
em parceria com o Estado. 

Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, o projeto liberou 
ordens de serviço, ainda 
em 2019, acolhendo 23 
cidades, entre elas Ubatuba, 
Lorena, Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba e Cruzeiro.


