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Os vereadores de Caraguatatuba
retomaram as atividades legislativas do
segundo semestre no dia 2 de agosto
com a realização da 23a Sessão Ordinária.

SANCIONADA LEI DOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
DE PASSAGEIROS PARA MOTORISTAS DE APLICATIVOS
A Câmara de Caraguatatuba aprovou e o prefeito municipal sancionou a Lei que
cria pontos de embarques e
desembarques de passageiros
para motoristas de aplicativos.
De acordo com o autor da
Lei, o vereador Jair Silva,
serão criados pontos de em-

barque e desembarque nas
intermediações de praças localizadas nas áreas central
da cidade para motoristas
que realizam o transporte
individual remunerado de
passageiros oferecidos e solicitados exclusivamente por
aplicativos ou plataformas

tecnológicas.
“Recebemos esta solicitação e entendemos que seria
importante definirmos, assim como existem em shoppings centers por exemplo,
alguns pontos exclusivos
para embarque e desembarque de passageiros que uti-

lizam o transporte por aplicativos. É importante frisar,
que a ideia não é que o motorista fique parado no local
por muito tempo, mas, que
possa ter uns minutos para
embarcar ou desembarcar
seus passageiros”, finalizou
o vereador.

CARAGUATATUBA É REPRESENTADA NA UNIÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Câmara Municipal de
Caraguatatuba está representada na União dos Vereadores do Estado de São Paulo
(UVESP) com o objetivo de
promover o desenvolvimento
do Estado e a integração das
cidades por meio do efetivo
trabalho do Poder Legislativo.
A Uvesp é uma entidade
civil, de direito privado, sem
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fins lucrativos e possui uma
série de parlamentos regionais para discussão de temas
comuns entre os municípios.
Caraguatatuba está inserida no Parlamento Regional Metropolitano do Vale
do Paraíba, Litoral Norte,
Serra da Mantiqueira e Vale
Histórico e têm o vereador
Cristian Bota como presi-

dente da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Emprego e Renda.
Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, esta representatividade
é muito importante. “A nossa participação na UVESP é
fundamental para o fortalecimento do Poder Legislativo
Regional”.
Para o vereador Cristian
Bota, as ações na geração de

emprego e renda em Caraguatatuba podem ser apresentadas como um caso de sucesso
a outros municípios. “Nossa
cidade vem se desenvolvendo
de maneira muito positiva nas
questões de empregabilidade
e se conseguirmos aumentar
a integração regional entre
as nossas Câmaras podemos
trocar experiências positivas
e gerar mais oportunidades
para todos”, finalizou.

COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES OUVE A POPULAÇÃO
EM FÓRUM DE SAÚDE ANIMAL
Os integrantes da Comissão de Assuntos Relevantes
(CAR) da Câmara Municipal
de Caraguatatuba que trata

O presidente da comissão,
vereador Marcos Kinkas,
conduziu a segunda parte dos
da Saúde Animal participa- trabalhos e ouviu os anseios
ram do 1º Fórum da Causa da população em relação a poAnimal, realizado no Teatro líticas públicas voltadas para
o atendimento da população
Municipal Mario Covas.
animal em Caraguatatuba.
“Hoje estamos aqui em um
primeiro encontro para avançarmos cada vez mais nas
políticas públicas voltadas
para a saúde animal, porque
entendemos que este é um
tema de bastante relevância
para Caraguatatuba. Só tenho a agradecer a todos que
participaram deste encontro
e puderam, de uma forma ou
de outra, contribuir com o

tema”, destacou o vereador.
O presidente da Câmara,
vereador Tato Aguilar, também participou do evento e
destacou a importância da
CAR. “Acredito muito no
trabalho da Comissão presidida pelo vereador Marcos
Kinkas e entendo que este
é um importante tema a ser
debatido para que possamos
avançar em políticas públicas
voltadas para a saúde animal
em nossa cidade”, reforçou.
A comissão, criada em fevereiro de 2022, conta ainda
com a participação dos vereadores Islando Ramos, o Bigode, como relator e o vereador
Gil Oliveira como membro.

LEGISLATIVO INTEGRA PROJETO DE ESCOLA FEDERATIVA
PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

A Câmara Municipal de
Caraguatatuba é uma das 73
Casas Legislativas do Brasil
e a primeira do Litoral Norte a integrar o projeto Escola Federativa desenvolvido
pelo Governo Federal para
a capacitação de servidores
públicos e agentes políticos.
O convênio assinado com
a Secretaria de Governo da
Presidência da República

foi publicado recentemente
no Diário Oficial da União.
Com a adesão, servidores,
vereadores e agentes públicos terão acesso a cursos de
aperfeiçoamento de forma
virtual e gratuita em uma
plataforma específica desenvolvida pelo Governo Federal.
Para o presidente da Câmara, esta será mais uma
ferramenta para o aperfei-

Câmara com o objetivo final
de otimizar diariamente o
çoamento das práticas legis- atendimento ao munícipe”,
lativas e da capacitação dos destacou.
servidores públicos. “Nosso
Escola Federativa
grande objetivo é disponibiA plataforma digital reúne
lizar aos nossos servidores
e agentes políticos munici- em um mesmo lugar cursos,
pais cursos, seminários que seminários e oficinas. Todo o
promovam o intercâmbio conteúdo é gratuito e oferede boas práticas de gestão e cido por entidades parceiras
governança além de propor- do Governo Federal, como a
cionar mais conhecimento Escola Nacional de Adminise agilidade nos processos da tração Pública e o Sebrae.

Câmara Municipal de Caraguatatuba

3

INTEGRANTES DA CÂMARA JOVEM PARTICIPAM
DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL
Os jovens vereadores da 4ª
edição do programa Câmara Jovem participaram de
mais uma reunião no plenário da Câmara Municipal
de Caraguatatuba visando a
preparação para a próxima
sessão ordinária dos jovens
vereadores que será realizada em 25 de agosto.
Durante a reunião, comandada pelo coordenador do
programa Câmara Jovem e
Assessor Técnico Legislativo,
Carlos Alberto Paulino Ferreira, os estudantes tiveram
contato com temas relacionados ao Poder Legislativo.
O presidente da Câmara,
deu novamente boas vindas aos estudantes. “Retomamos hoje os trabalhos
da Câmara Jovem após o
período de recesso e certamente teremos um segundo
semestre cheio de novidades
e com muitas ações desenvolvidas por vocês, jovens
vereadores, para nós é uma
alegria muito grande tê-los
de volta à Câmara Municipal”, enfatizou.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL É TEMA DE PALESTRA PARA
ESTAGIÁRIOS NA CÂMARA
O grupo de estagiários da
Câmara Municipal de Caraguatatuba participou de
uma palestra motivacional
sobre inteligência emocional
apresentada pelo psicanalista
Carlos Alberto da Silva.
Durante pouco mais de
duas horas, o palestrante desenvolveu algumas habilidades focados no controle das
emoções como respiração,
atenção, calma, visando um
melhor desempenho no ambiente profissional e pessoal.
“Vivemos hoje em um
mundo onde é preciso desenvolver cada vez mais não só
habilidades técnicas no mer-
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cado de trabalho. O desenvolvimento das chamadas habilidades emocionais também
é fundamental para um bom
desempenho profissional”,
frisou o presidente da Câmara.
Ainda segundo o presidente, o tema foi uma escolha dos
próprios estagiários. “Durante um dos nossos encontros,
realizados toda sexta-feira, o
grupo sugeriu a realização de
uma palestra com este tema
então decidimos promover a
palestra ministrada com muita competência pelo psicanalista Carlos Alberto Silva”,
finalizou.

