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A GAzetA dos Municípios

Estão abertas as inscrições 
para a 1ª etapa do Circuito 
Oscar Running, que acon-
tece a partir de julho nas 
cidades de Taubaté, São 
José dos Campos, Mogi 
das Cruzes, Guaratinguetá 
e mais uma a ser definida.
A primeira etapa será no 
dia 19 de julho em Tauba-
té e conta com 2.000 
vagas. Com largada e 
chegada na Rua Profes-
sor Valter Taumaturgo, 
o corredor poderá escolher 
entre três percursos, cin-
co quilômetros, dez qui-
lômetros ou caminhada, 
e ainda terá à disposição 
posto de hidratação a cada 
dois quilômetros, avalia-
ção física e massagem.
A segunda cidade a re-
ceber a corrida será São 
José dos Campos no dia 
20 de setembro; a tercei-
ra Mogi das Cruzes no 
dia 18 de outubro; a quar-
ta Guaratinguetá no dia 
25 de outubro - que além 
das provas de 5 e 10 qui-
lômetros, também contará 
com a meia maratona Frei 

A TV UNITAU, da Uni-
versidade de Taubaté, 
em parceria com o Canal 
Futura, da Fundação Ro-
berto Marinho, lança no 
próximo dia 19 de junho, 
sexta-feira, o projeto “Co-
letivando – O conheci-
mento muito além da sala 
de aula”, no salão nobre 
do Departamento de Ci-
ências Sociais e Letras.
Um dos documentários 
traz a experiência da ex
-aluna do Mestrado em 
Linguística Aplicada Ales-
sandra Mara dos Santos 
Noronha com os encontros 
chamados de Aula de Tra-
balho Pedagógico e Cole-
tivo (ATPC) na escola Isis 
de Castro de Mello Cesar, 
em Pindamonhangaba. 
Depois de dois anos como 
coordenadora, Alessandra 
percebeu que na maior 
parte do tempo, as reuni-
ões de ATPC serviam para 
a execução de tarefas bu-
rocráticas e pautas exten-
sas de recados com pouca 
reflexão sobre a educa-
ção e a prática docente.
Outro vídeo aborda a ini-
ciativa da professora da 
rede estadual de Pinda 
Alessandra Ronconi em 
levar atividades de sala 
de aula para um ambiente 
virtual mais interativa foi 
obra. Neste curta a pro-
fessora usou o Facebook 
como plataforma incen-
tivadora e motivadora 

Galvão (21 quilômetros) -; 
e o quinto e último local 
será divulgado em breve.
I n s c r i ç õ e s
As inscrições podem ser 
feitas exclusivamente pelo 
site www.oscarcalcados.
com.br/circuito/. O valor é 
de R$ 70 no primeiro lote 
e R$ 75 no segundo lote.
A idade mínima para parti-
cipação na prova é 12 anos 
para a caminhada, 14 anos 
para a corrida de cinco qui-
lômetros e 18 anos para a 
corrida de dez quilômetros. 
Os atletas menores de 18 
anos devem apresentar au-
torização por escrito com 
firma reconhecida do pai 
ou de um responsável legal.
As inscrições para a cate-
goria PNE (Pessoas com 
Necessidades Especiais) 
são gratuitas, tanto para os 
atletas, quanto para seus 
guias e devem ser feitas 
através do e-mail: inscri-
cao@avatarsports.com.br.
Para atletas com 60 anos 
ou mais, que comprova-
rem a idade por meio de 
documento de identifi-

no processo de ensino e 
aprendizagem. A ideia era 
a de despertar interesse 
dos alunos por textos mais 
tradicionais vistos em sala 
de aula. Dessa forma ela 
apresentou a ideia para 
duas turmas - uma de sex-
to e outro de oitavo ano.
Além desses, o projeto 
conta com outros oito do-
cumentários, baseados em 
dissertações dos alunos do 
Mestrado em Linguísti-
ca Aplicada da UNITAU. 
Entre os temas abordados 
estão, por exemplo, o uso 
do cinema para o letra-
mento, o despertar do há-
bito da leitura em família, 
as redes sociais como pla-
taforma de educação e a 
possibilidade de interação 
em atividades de leitura. 
A proposta do vídeo é con-
tribuir para o desenvolvi-
mento da educação no país 
por meio da pesquisa e de 
ações inovadoras em sala 
de aula. Por isso, o projeto 
contou com os depoimen-
tos do autor Pedro Bandei-
ra e do cartunista Mauricio 
de Sousa, reconhecidos 
nacionalmente pela contri-
buição de suas obras para a 
educação infanto-juvenil.
A série de documentário 
será exibida nacional-
mente pelo Canal Futura, 
a partir do dia 6 de ju-
lho, durante o programa 
“Sala de Notícias Espe-
cial”, em comemoração à 

cação no ato da retirada 
do kit do atleta, as ins-
crições serão realizadas 
com 50% de desconto.
Entrega de Kits
A retirada dos kits deverá 
ser feita no dia 17/07, das 
11h às 18h e no dia 18/07 
das 9h às 15h, na Loja 
Oscar Calçados que fica 
na Rua Visconde do Rio 
Branco, 414 – Centro. Os 
participantes que forem 
de outras cidades podem 
também retirar os kits no 
dia 19/07, das 7h às 7:45h, 
no local do evento. O par-
ticipante deve apresentar 
um documento de iden-
tidade e o comprovan-
te original de inscrição.
O kit distribuído a todos os 
participantes das provas, 
independente da modali-
dade escolhida, será com-
posto de camiseta oficial 
Adidas, medalha perso-
nalizada, bolsa de nylon, 
isotônico, barrinhas, frutas 
e cupom de 20% de des-
conto nos produtos Adidas 
das lojas Oscar Calçados, 
Oscar Tênis e loja Adidas.

semana do pesquisador.
Confira aqui o trailler do 
Documentário: http://
www.agoravale.com.br/
midias/videos/Coletivan-
do-Aula-de-Trabalho-Pe-
daggico-e-Coletivo-ATPC
Curiosidade sobre o Projeto
Ao longo de nove meses 
de produção, a equipe da 
TV UNITAU visitou sete 
cidades nos estados de 
São Paulo e Rio de Ja-
neiro, percorrendo mais 
de 1.900 quilômetros. Os 
desafios e a realidade da 
educação na rede pública 
e privada de ensino rende-
ram 50 horas de material 
gravado, 259 autorizações 
de imagem e depoimen-
tos de 70 entrevistados.
Parceria TV UNI-
TAU e Canal Futura
O trabalho em conjunto 
teve início em junho de 
2013, por meio do pro-
grama Universidades Par-
ceiras do Canal Futura. A 
proposta visa possibilitar 
a troca de experiência e 
a produção de conteúdo 
para os programas jor-
nalísticos e de varieda-
des. Nestes dois anos de 
parceria, a TV UNITAU 
já produziu mais de 55 
reportagens e viabilizou 
a participação de acadê-
micos da Universidade 
de Taubaté em programas 
de entrevista no Canal da 
Fundação Roberto Mari-
nho. Sobre o Coletivando

Inscrições para 1ª 
etapa do Circuito Oscar 
Running estão abertas

Documentários da TV UNITAU 
abordam educação em 

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, junto do Fun-
do Social de Solidarieda-
de e o Espaço Juventude, 
vão oferecer gratuitamen-
te um curso preparatório 
para o Enem.  A atividade 
será realizada por meio 
do Centro de Inclusão 
Produtiva Telecentro. 
Os interessados devem re-
alizar a matrícula entre os 

dias 23 e 29 de junho no 
Estação Juventude (Av. 
Fortunato Moreira, 355), 
basta levar o formulário de 
inscrição do Enem 2015, 
RG e comprovan-
te de residência. 
O horário de funciona-
mento do Espaço Juven-
tude é das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
Serão disponibi-

lizadas 40 vagas.
As aulas começam no 
dia 01 de julho e acon-
tecem de segunda a sex-
ta das 13h30 às 17h, 
no Estação Juventude. 
Os alunos terão ativi-
dades práticas e teó-
ricas das disciplinas 
Língua Portuguesa, Mate-
mática, Inglês, Atualida-
des, e demais disciplinas.

Curso preparatório para 
o Enem é oferecido 

gratuitamente em Pinda

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE),
oferece nesta semana 
6.596oportunidades em 
todo o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas 
estão as oportunidades 
para auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produ-
ção, atendente de loja, 
costureiro (a), corretor 
de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de 
caixa, pedreirorecep-
cionista, soldador, tele-

marketing e vendedor (a).
Aprendiz Paulista
Programa coordenado 
pela SERT, parapromo-
ver a vivência e inserir 
os alunos dos cursos téc-
nicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga 
nessa semana 19vagas.
São 14 vagas para quem 
c u r s a a d m i n i s t r a ç ã o ,
três vagas para quem cursa 
informática e duas oportu-
nidades para secretariado.
Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas e aos programas de 
qualificação da SERT,
basta acessar o site  www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , criarlogin, senha e infor-

mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
Emprega SãoPaulo                                                                 
Desde aimplantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais informações 
sobre o  Emprega São 
Paulo/Mais Emprego 
eoutras ações da SERT, 
acesse: www.empre-
gasaopau lo . sp .gov.b r

EmpregaSP/ Mais Emprego 
oferece 6.596 vagas no Estado
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Junho é o mês dos san-
tos festeiros e o muni-
cípio de Queluz  tem 
como padroeiro São João 
B a t i s t a . 
Isso significa festa ! 
No período de 20 a 24 
de junho será realizado 
no município  a tradicio-
nal Festa de São João, 
no Espaço de Even-
tos 8 de Março

(mais conhecido 
como Praça Portugal).
De acordo com a Pre-
feitura, que organi-
za a programação, 
o local do evento já rece-
be decoração característi-
ca para completar  o típi-
co clima de festa junina. 
Os visitantes terão in-
fraestrutura completa 
para aproveitarem to-

dos os dias de festa, 
como     praça  de alimentação, 
segurança e banheiros. 
Todos os shows programa-
dos na festa são gratuitos. 
O evento tem como marca 
registrada no seu último dia, 
24, a tradicional e maior 
queima de fogos do Vale do 
Paraíba em homenagem ao 
dia do santo padroeiro de 
Queluz, São João Batista.” 

Queluz promove 142ª 
Festa de São João Batista

Curiosidades

Está parado há muitos anos na ONU um projeto de um novo calendário em que todos 
os meses começariam em domingo e terminaria em sábado. Cada dia de cada mês 
cairia sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dias. O novo mês teria 
o nome de Sol e seria intercalado entre junho e julho.
***
A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o se-
guinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de abril. 
Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em grupos 
que vão de 8 a 40 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 quilos e 
podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta de alimento 
podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 a 8 anos e a faze 
adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 15 anos nas fêmeas. São duas as espécies 
reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e os pardos. Os 
primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os ouros próximos aos 
vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, 
batendo no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil para os caçado-
res, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade continuam na busca 
desses animais.

Humor

O homem pediu agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesa-
dos. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, mas viver 60 anos é muito. Dá-me apenas 
30 anos. 
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais e a natureza. Dominarás o mundo 
e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mas 
viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o ca-
chorro não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás mais 10 anos como macaco, pulando de casa em casa de 
um filho para outro e fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se pre-
ocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes 
eram devolvidas à loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar é eólica é que realmente 
secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido 
dos seus irmãos mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. Quando em-
balávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para 
protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico que duram cinco sé-
culos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria 
mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no nosso 
tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

O futuro é comprado pelo presente.

O homem é o único animal que faz bagunças.

Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.

Espero que meu silêncio fale por mim.

A utopia de hoje será a realidade de amanhã.

MISCELÂNEA

A Prefeitura de Taubaté 
informa que está aberto o 
chamamento público nº 
05/15 que cuida do cre-
denciamento de pessoas 
jurídicas ou físicas (artis-
tas e/ou grupos de artis-
tas) para apresentações, 
no exercício de 2015 e 
2016, nos espaços que 
lhes forem destinados, 
em especial na 55ª Fes-
ta do Folclore e outros 
logradouros públicos. O 
credenciamento ocorrerá 
no período de 19/06/2015 
a 01/06/2016, estenden-

do para a organização 
da 56ª Festa do Folclore.
A 55ª edição da Fes-
ta do Folclore, 
mais conhecida como Fes-
ta da Imaculada, aconte-
cerá no mês de agosto em 
Taubaté e homenageará o 
Cantor Renato Teixeira.
O evento terá musical 
em tributo ao artista que 
reunirá músicos da ci-
dade e da região apre-
sentando releituras dos 
clássicos que marcaram 
a carreira de Renato Tei-
xeira e a sua ligação com 

o bairro, eternizado por 
ele em 1979, na canção 
“Morro da Imaculada”.
A apresentação reuni-
rá nomes importantes da 
música regional, além 
das barracas típicas,
das Figureiras, brinca-
deiras de rua, exposições 
com a história turísti-
ca e danças folclóricas.
Mais informações es-
tão disponíveis no site: 
www.taubate.sp.gov.br, 
ou na Secretaria de Tu-
rismo e Cultura pelo te-
lefone: (12) 3621-6040.

Prefeitura de Taubaté abre 
chamamento público para a 

55ª Festa do Folclore
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O Sebrae-SP promove no 
dia 24 de junho, às 18h, 
na Câmara de Ubatuba, a 
palestra gratuita “O Futuro 
do Comércio – Tendências 
do Varejo no Brasil e no 
Mundo”. O evento, com 
parceria da Prefeitura e 
Associação Comercial e 
Industrial de Ubatuba, é 
uma oportunidade para 
os comerciantes da cida-
de conhecerem novidades 
que podem ser aplicadas 
sem seus negócios para 
aumentar a competitivi-
dade e a lucratividade.
Na palestra, o gerente re-
gional do Sebrae-SP em 

São José dos Campos, 
Rodrigo Matos do Carmo, 
apresentará tendências 
mostradas na edição deste 
ano da Retail´s Big Show.
Promovida pela NRF (Na-
tional Retail Federation) 
em Nova York, a feira é 
considerada a maior ex-
posição comercial do 
mundo. O objetivo da 
palestra é oferecer subsí-
dios para os empresários 
entenderem o comporta-
mento do consumidor e 
conquistarem mercado.
Em seguida, serão apre-
sentadas as soluções tec-
nológicas do Sebrae Ino-

va, desenvolvidas em 
convênio com o Senac 
(vitrinismo, visual mer-
chandising, moda, clien-
te oculto e e-commerce).
Palestra “O Futuro do 
Comércio – Tendências 
do Varejo no Brasil e no 
Mundo” em Ubatuba
Data: 24 de junho
Horário: 18h às 22h
Local: Câmara de Uba-
tuba (Rua Salvador 
Correia, 170, Centro)
Gratuito, com vagas li-
mitadas. Inscrições e 
mais informações pe-
los telefones 0800-750-
0800 e (12) 3834-3436

Sebrae-SP promove a palestra 
“O Futuro do Comércio” 

em Ubatuba

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de 
Caraguatatuba (PAT) 
atualizou nesta sexta-fei-
ra sua lista de empregos.
O interessado deve compa-
recer ao PAT e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Como é de conheci-
mento público, as vagas 

possuem perfis especí-
ficos com relação à ex-
periência, escolaridade,
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máxi-
mo de encaminhamentos, 
ou ainda, em caso 
de encerramento pe-
los empregadores que 
as disponibilizaram.

A agência do PAT em 
Caraguatatuba está loca-
lizado na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. O te-
lefone é (12) 3882-5211.
Vagas em oferta: Agente 
educacional, Assistente 
social, Auxiliar de enfer-
magem, Auxiliar de Lim-
peza, Balconista, Cama-
reiro de hotel, Caseiro, 
Churrasqueiro, Cozinhei-
ro geral, Empregada do-
méstica  , Fisioterapeuta 
geral, Garçom, Jardinei-
ro, Oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, Operador 
de empilhadeira, Padei-
ro, Riscador de tecidos, 
Técnico de enfermagem, 
Vendedor de consórcio, 
Vendedor comercio vare-
jista e Vendedor pracista. 

PAT de Caraguá tem 
oferta de novas vagas 

de emprego

A Martifer de Pindamo-
nhangaba suspenderá 
o contrato de trabalho 
(lay-off) de 80 traba-
lhadores da empresa, 
c o r r e s p o n d e n -
do a 27% do efetivo.
A implantação do lay-off 

foi aprovada em assem-
bleia realizada na manhã 
desta quinta-feira (18), 
a intenção da empresa é 
evitar demisões em mas-
sa. Os funcionários fica-
rão suspensos no prazo 
de dois a cinco meses,

conforme a neces-
sidade de produção.
“A princípio iria ocorrer 
um grande número de de-
missões, mas houve ne-
gociação e a empresa nos 
mostrou como está a sua 
demanda de pedidos. O 
sindicato insistiu pelo lay
-off, que foi aceito pela 
empresa e aprovado pelos 
trabalhadores”, explicou 
o secretário-geral do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
Herivelto Moraes ‘Vela’.
A Martifer possui cer-
ca de 300 funcionários e 
atua no ramo de estrutu-
ras metálicas. A empresa 
fica no distrito de Moreira 
César, próximo à Gerdau.

Martifer de Pinda suspende 
contrato de 80 funcionários
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22ª Sessão Ordinária do 
ano de 2015, a realizar-
se no Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 22 de 
junho de 2015, se-
gunda-feira, às 18h
Matérias de Dis-
cussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
41/2015, do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2016 
e dá outras providências”.
Emenda Modificati-
va n° 01 ao Projeto de 
Lei n° 41/2015, de au-
toria do Vereador Pro-
fessor Eric de Oliveira
Recursos Alocados - Cria-
ção na Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer
Departamento de Es-
portes - Construção da 

Concorrência está marca-
da para o dia 16 de julho
A Prefeitura de Tauba-
té publicou na últi-
ma terça-feira (16), 
no diário oficial, 
a abertura da concorrên-
cia pública nº 10/15 para 
mototaxistas. A permissão 
individual vai garantir ati-
vidade legalizada para 400 
condutores, alem de mais 
40 no cadastro de reserva.

Quadra Poliesportiva – 
Loteamento Laerte As-
sumpção:  R$ 500.000,00
Recursos Anulados - De-
partamento de Esportes - 
Prédios Esportivos e Áreas 
de Lazer: R$ 500.000,00
Emenda Modificativa n° 
02 ao Projeto de Lei n° 
41/2015, de autoria do 
Vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão
Recursos Alocados - De-
partamento de Pedagógi-
co/Ensino Fundamental/
QESE: R$ 400.000,00
Recursos Anulados - De-
partamento de Comunica-
ção - Manutenção de Co-
municação: R$ 400.000,00
II. Projeto de Lei n° 
78/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Institui 
o Plano Municipal de 
Educação de Pindamo-
nhangaba 2015-2025”.

A publicação obedece 
a Lei federal nº 12.009, 
de 29 de julho de 2009, 
que regulamenta em 
todo o país o serviço de 
transporte de passagei-
ros através de motocicle-
tas. Com essa iniciativa, 
a Prefeitura tenta reorga-
nizar a atividade para que 
as permissões passem a 
ser dos mototáxistas e 
não mais das agências. 

III. Projeto de Lei n° 
79/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Município a receber o 
Show do cantor FÁBIO 
JR no evento de come-
morações do Aniversá-
rio da Cidade em 2015”.
P i n d a m o n h a n g a b a , 
17 de junho de 2015.
Vereador FELIPE CÉSAR
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
Obs.: Art. 256 do Regi-
mento Interno: As sessões 
nas quais se discutem as 
Leis Orçamentárias terão 
a Ordem do Dia prefe-
rencialmente reservada a 
essas matérias e o Expe-
diente ficará reduzido a 
trinta minutos, contados 
do final da votação da Ata. 

A concorrência está mar-
cada para o dia 16 de julho. 
Até lá, os candidatos de-
vem acessar o edital e pro-
videnciar a documentação 
para apresentação no dia 
da abertura dos envelopes.
O edital está disponível 
no site: www.taubate.
sp.gov.br e no Departa-
mento de Compras, que 
fica na Praça Félix Gui-
sard, 11, no Prédio da CTI.

Câmara de Pinda divulga 
projetos que serão votados 

na Ordem do Dia

Taubaté abre concorrência 
pública do mototáxi

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 024/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA N° 001/2015 - EDITAL Nº 022/2015 – No dia 19 de junho de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLO-
GAR E ADJUDICAR o objeto da respectiva Concorrência Pública qual seja: Obra de Requalificação Urbanística do 
Centro Histórico – 2ª fase – Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Rua Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bue-
no, à empresa Eletrolex Engenharia Ltda. na ordem de R$1.509.520,70 (um milhão quinhentos e nove mil quinhentos 
e vinte reais e setenta centavos). Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 03 dias úteis a partir 
desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMIN. MUNICIPAL N°0102/2015 – PREGÃO N°025/2015 - 
EDITAL Nº033/2015 – No dia 19 de junho de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição de Veículo Tipo Van ou Minibus, considerando a adjudicação 
pelo Pregoeiro, à empresa: OK Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., no valor total de R$564.027,40. Fica a empre-
sa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°045/2015 - Edital Nº055/2015 – Proc. Adm. N°210/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de material hospitalar II. Data da realização: 06/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°046/2015 - Edital Nº056/2015 – Proc. Adm. N°212/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de material hospitalar III. Data da realização: 07/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°047/2015 - Edital Nº057/2015 – Proc. Adm. N°211/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de material hospitalar IV. Data da realização: 08/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°048/2015 - Edital Nº058/2015 – Proc. Adm. N°213/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de material hospitalar V. Data da realização: 13/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°041/2015 - Edital Nº051/2015 – Proc. Adm. N°188/2015. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Ferramentas. Data da realização: 14/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.


