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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura Municipal de 
Tremembé garante o

Programa Mais
Educação para 2016

Pindamonhangaba conta com 
cursos profissionalizantes 
oferecidos pela Prefeitura

Taubaté recebe Festival 
Internacional de Dança 

nesta semana

Taubateana é convocada 
para a Seleção Brasileira 

de Futebol

O mês de abril marca o re-
torno do Programa Mais 
Educação para as escolas 
de Ensino Fundamental do 
município. Devido à insta-
bilidade política que passa 
o país, o Governo Federal 
não sinalizou nenhuma 
posição quanto à continui-
dade do Programa dentro 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Espaço Juventude, 
oferece diversos cursos 
de qualificação profis-
sional para a população. 
Os interessados precisam 
ter mais de 16 anos e o ensi-
no fundamental incomple-
to. As opções no momento 
são os cursos de Cuidador 
de Idoso, Camareira, Gar-
çom, entre outros. Todos 
fornecem certificados ao 
fim do curso. No curso 
de Cuidador de Idoso, os 
alunos recebem informa-
ções sobre a alimenta-
ção do idoso, exercícios, 
higiene pessoal, entre 
outras informações refe-
rentes aos cuidados di-
ferenciados necessários. 
Atualmente, se encontra 
na primeira edição do ano, 
com cerca de 25 alunos e 
aulas duas vezes na sema-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Turismo e Cultura, re-
aliza de 3 a 8 de maio, o 
Festival Internacional de 
Dança, no Teatro Metró-
pole. Entre as atrações 
estão companhias consa-

A atleta de Taubaté, Cami-
la Ambrozio foi convoca-
da para a Seleção Brasilei-
ra de Futebol, na categoria 
Sub-20, nesta semana. A 
Granja Comary receberá 
duas delegações de uma 
vez na próxima semana: 

dos moldes de outros anos, 
deixando assim vários mu-
nicípios sem perspectiva.
A Secretária de Educa-
ção, Prof.ª Dra. Cristia-
na Berthoud, juntamente 
com os Coordenadores 
Municipais, apresentaram 
ao Prefeito Municipal, 
Marcelo Vaqueli, um pla-

na. Já para quem tem inte-
resse no curso de Camarei-
ra, são ensinadas técnicas 
de arrumação, limpeza, 
conceitos de atendimento 
ao cliente, entre outros te-
mas. No momento, as au-
las já estão acontecendo, 
com cerca de 20 alunos, 
uma vez por sema-
na, no SOS do Centro. 
Novas turmas abrirão em 
junho. Para o curso de Gar-
çom, o conteúdo das aulas 
trata sobre postura profis-
sional, organização de am-
bientes, técnicas de serviço 
de alimentos, excelência 
no atendimento, entre ou-
tros assuntos necessários 
para a função. Atualmen-
te, o curso conta com 20 
alunos, sendo realizado no 
Espaço Juventude. Novas 
turmas abrirão em junho. 
Além dessas opções, o 
munícipe também tem a 
disposição os cursos da 

gradas como: Bacantoh 
(Ana Leitão – Espa-
nha), Cia Jovem de 
Dança (São José dos 
Campos), Cia Circuito de 
Danças Clássicas (Jolles 
Salles), Ballet de Lon-
drina, Raça Cia de Dan-

na segunda-feira (2), a Se-
leção Brasileira Feminina 
(principal) e a Feminina 
Sub-20 se apresentam em 
Teresópolis (RJ). O téc-
nico da equipe Principal, 
Vadão, convocou as sete 
jogadoras da seleção per-

no para que o Programa 
acontecesse, independen-
temente da verba Federal, 
como estratégia emer-
gencial para que cerca 
1600 alunos não ficas-
sem sem usufruir dos 
benefícios da Educação 
Integral, que já é uma re-
alidade em Tremembé.

Escola da Beleza, uma par-
ceria com o Fundo Social 
de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo - FUS-
SESP. No momento, cerca 
de 40 alunos frequentam 
as aulas para Cabeleireiro. 
Os temas dos próxi-
mos cursos ofereci-
dos pela Escola da 
Beleza serão anunciados 
junto com as datas de ins-
crição. Os cursos são uma 
opção viável para quem 
tem interesse em apren-
der técnicas em uma área 
especifica e procura no-
vas oportunidades de tra-
balho no mercado. Todos 
os cursos estão constan-
temente abrindo novas 
inscrições após a turma 
anterior se formar. Mais 
informações podem ser 
fornecidas pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, no 
telefone 3643-2223.

ça, Balé da Cidade de 
Taubaté, Faces Ocultas 
Cia de Dança, Sopro Cia 
de Dança, Companhia 
Tango & Paixão, Núcleo 
Mercearia de Ideias, 
além do curso oficinas 
intervenções urbanas.

manente que foram eli-
minadas do Campeonato 
Brasileiro. Enquanto Do-
riva Bueno relacionou 18 
atletas. As comissões téc-
nicas e as jogadoras ficarão 
concentradas na Granja do 
dia 2 ao dia 14 de maio.
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Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um 
cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua 
nas suas refeições os alimentos que contenham tudo que for necessá-
rio para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, ce-
reais integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e 
fígado. O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na 
fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvol-
vimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão 
e cereais), que são absorvidos mais lentamente e, por isso, saciam 
mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São 
responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e 
do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema 
nervoso central do feto. Encontrados mais em carnes, leite e deriva-
dos, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na for-
mação do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade 
da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, 
laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, manten-
do a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvol-
vimento cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de 
ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energé-
tico da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, 
legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de 
peso e problemas como a hipertensão e o diabetes gestacional, além 
de desconfortos como enjôos, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são indepen-
dentes, não obedecem quando são chamados, gostam de passar as 
noites fora de casa e em casa ficam dormindo, sem querer que os 
incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos 
gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos 
para franzir a testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradá-
vel e animador quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, 
ainda é ouvir o seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe 
o que sabe, porém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elo-
gia, sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa 
controvérsia: o seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sem-
pre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, por-
tanto ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda 
a viver em harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios 
papéis e que há apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para 
cada um de nós. Ao atuarmos da melhor maneira possível em nossas 
atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando com 
o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No 
entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e quer con-
trolar a peça da vida, bem como outros atores, muitos danos podem 
ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
As paixões ensinam a razão aos homens.

MISCELÂNEA

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 6, Termo nº 6281
Faço saber que pretendem se casar DANILO APARECIDO DOS SANTOS e AMANDA CRISTINA CA-
MILO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 7 de setembro de 1990, de profissão ajudante de 
pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dezoito, nº 298, Jardim Alberto Ronconi, 
nesta cidade, filho de LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS, de 53 anos, nascido na data de 6 de março de 1963, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de SONIA LEMES DOS SANTOS, 
de 51 anos, nascida na data de 24 de junho de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 12 de abril de 1992, de profissão auxiliar de 
limpeza, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Dezoito, nº 298, Jardim Alberto Ronconi, 
nesta cidade, filha de JOÃO MARCOLINO CAMILO, de 45 anos, nascido na data de 10 de novembro 
de 1970 e de MARIA HELENA CAMILO, de 44 anos, nascida na data de 3 de maio de 1971, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS 

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO Nº 03 E 04/2016

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação 
popular na discussão dos Projetos de Leis do Executivo nº 03 e 04/16 e anotações neces-
sárias na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que 
será realizada, a partir das 18hs30min do dia 10 de maio de 2016, no Plenário da Câmara 
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do mu-
nicípio.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DO MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO.

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação 
popular na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 
2017, do Município de Monteiro Lobato, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna 
público que será realizada, a partir das 18h30min do dia 10 de maio de 2016, no Plenário 
da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a popula-
ção do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva - Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

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
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Sartoratto&Moreto
lança pedra fundamental 

em Taubaté
A empresa Sartoratto&-
Moreto Indústria de Ali-
mentos Ltda. promoveu 
nesta quinta-feira, 28 de 
abril, a cerimônia de lan-
çamento da pedra fun-
damental de sua nova 
unidade em Taubaté. 
A empresa do ramo ali-
mentício é de Taubaté e 
está em fase de expansão. 
Ela produz pães de queijo e 
salgados, entre outros pro-

dutos. A Câmara de Tauba-
té doou uma área de 3.000 
m² na rua projetada A, 
área industrial do Vale do 
Piracangaguá II. São US$ 
500 mil em investimentos, 
com a previsão de geração 
de 60 empregos diretos. 
Esta foi à terceira ceri-
mônia de lançamento de 
pedra fundamental ocorri-
da esta semana no muni-
cípio. No dia 25 foi à vez 

da WDF Consultoria de 
Aviação Ltda. No dia 27 
a Aerobrás Indústria Ae-
ronáutica Brasileira Ltda. 
também promo-
veu uma solenidade. 
Até o final de maio, 
mais seis empresas de-
vem promover sole-
nidades para marcar o
início da instalação em 
áreas dos distritos in-
dustriais de Taubaté.

Associação de Moradores 
do Bonfim participa de 
reunião na Prefeitura

de Taubaté
O prefeito Ortiz Junior 
recebeu nesta semana, re-
presentantes da Associa-
ção dos Amigos do Bair-
ro Bonfim para mais uma 
reunião do Orçamento 
Cidadão. O evento é co-
ordenado pela Assessoria 
Especial de Participação 
Comunitária da Prefeitura, 
comandada pelo prefeito, 
acompanhada do vice-pre-
feito esecretários de Edu-
cação, Saúde, Mobilidade 
Urbana, Obras e Serviços 
Públicos. O presidente da 

Associação de Moradores, 
Ângelo Lopes dos San-
tos Neto, trouxe diversas 
solicitações:mudança no 
piso de entrada do Pamo 
do bairro, melhoria na 
iluminação da quadra, si-
nalização de trânsito nas 
ruas e entorno das esco-
las e melhorias no cen-
tro comunitário do local. 
Todas as solicitações fo-
ram anotadas e a maioria 
começará a ser atendida 
semana que vem. Além 
disso foi oferecida ao 

grupo uma parceria para 
levar cursos profissiona-
lizantes para o bairro, no 
Centro Comunitário, por 
meio das Escolas do Tra-
balho. Sendo assim ficou 
acertado que em maio o 
espaço receberá o curso de 
Assistente Administrati-
vo e em agosto os cursos 
de Manicure e Pedicure e 
Artesanato. Estas reuni-
ões fazem parte do pro-
jeto Orçamento Cidadão 
e estão previstas para 
acontecer semanalmente.

Projeto na Biblioteca  
Municipal promove oficinas 
de criação de histórias com 

crianças em São Bento
O Projeto “Quem Sabe 
Faz a Hora”, promovi-
do pela Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí, através 
da Diretoria de Cultura e 
Eventos (Secretaria de Tu-
rismo e Desenvolvimen-
to), CRAS (Secretaria de 
Desenvolvimento Social) 
e Instituto Etno, reali-
zou na terça-feira, 26/04, 
uma tarde de atividades 
na Biblioteca Municipal.
Crianças do primeiro ano 
da E.M.E.F. Cel Ribeiro 
da Luz participaram de 
uma programação criada 
para eles, que contou com 
um ambiente audiovisual 
para tratar do tema “mons-
tros”. Através de tendas e 
som ambiente da floresta, 
o tema abordado tratou de 
forma lúdica os medos e as 
diferenças. As atividades 
práticas ficaram por conta 
da história com desenho 
ditado e da oficina de cria-
ção de história coletiva 
(onde as crianças puderam 
assumir o papel de autoras 
de um conto, criando per-
sonagens, cenários, desen-

volvimento, problemática, 
clímax e moral da história).
As oficinas foram minis-
tradas pelos funcionários 
do CRAS, Ângela Rosa 
(Coordenadora do CRAS) 
e João Pedro Venâncio 
(autor do livro “O Baú do 
Rei” e estudante de Letras); 
com a colaboração da Di-
retoria de Cultura e Even-
tos, Walkyria Ferraz, e da 
equipe do Instituto Etno, 
através da fundadora Ma-
ria Marques e dos jovens.
Além das oficinas, as 
crianças puderam co-
nhecer o espaço da Bi-
blioteca Municipal, se 
inteirando mais sobre os 
livros e toda a magia que 
eles contêm, sendo in-
centivados a voltar ao 
local e a disseminar o co-
nhecimento aprendido.
Ao final do dia descon-
traído, as crianças leva-
ram para casa livros no 
formato de monstrinhos; 
sendo assim, a professora 
trabalhará em sala de aula 
a criação individual de his-
tórias, para que posterior-

mente estes livros retor-
nem a Biblioteca, ficando 
expostos juntamente com 
os temas que já existem 
lá, fazendo da criança uma 
autora “oficial”. Os traba-
lhos desenvolvidos na ofi-
cina, como o livro com a 
história coletiva e os dese-
nhos dos monstros, ficarão 
expostos por um período 
na Biblioteca e todos estão 
convidados a vir prestigiar.
Nesta quinta-feira, 28/04, 
é a vez do primeiro e do se-
gundo ano do Colégio IEPS 
participar desta atividade.
O Projeto “Quem Sabe 
Faz a Hora” busca atingir 
diferentes grupos da so-
ciedade, desde crianças até 
adultos/melhor idade, in-
centivando a ida a Biblioteca 
(mostrando que é um es-
paço acessível e ecléti-
co para todos os gostos); 
além de incentivar o há-
bito da leitura constante.
Agradecimentos especiais 
às funcionárias da Biblio-
teca Municipal e a Secreta-
ria de Educação/E.M.E.F. 
Cel Ribeiro da Luz.

Vem aí: FESTA DO PINHÃO
de 26 a 29 de maio.

Apresentação da FAMSAP (Fanfarra Municipal de Santo Antônio do Pinhal). 
Apresentação de ballet, teclado, violão, dança, capoeira, atividade circense, inter-
venção de Clown do Projeto Montanh’arte. Shows com cantores da cidade. Qua-

drilha da terceira idade.
Barracas de comidas típicas com pinhão. Esse ano contamos com uma novidade, 

teremos uma barraca com cerveja artesanal.
Haverá um estande para o projeto Papagaios da Mata, que visa o plantio de arau-
cárias em nossa região – eles irão distribuir gratuitamente mudas de araucária. E a 

Rota das Araucárias está preparando um passeio especial!
Tudo isso e muito mais na 13ª Festa do Pinhão de Santo Antônio do Pinhal!

Programação em breve!

O pessoal do Projeto Montanh’arte está representando Santo Antonio do Pinhal 
pelo segundo ano consecutivo da Campanha da Solidariedade promovida pela TV 

Vanguarda. Nessa brincadeira que alimenta de verdade a primeira tarefa é arre-
cadar arroz. Por isso, pedimos a sua doação. seja solidário, doe 1kg de arroz para 

ajudar.

postos de arrecadação: prédio do Projeto Montanh’arte (antigo mercadão) e E.M. 
João Baptista da Motta.

Esperamos Sua Contribuição!

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 015/2016 - No dia 29 de abril de 2016, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. LUIZ CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em 
epígrafe, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: Original Comércio de 
Peças Ltda. EPP. Me na ordem de R$ 1.465.898,39. Fica a empresa convocada a assinar 
o Contrato 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 Tomada de Preços N°001/2016 – Proc. Adm. N°091/2016. Ob-
jeto: Calçamento de Ruas do Bairro Santa Terezinha. Data da realização: 20/05/2016 
– entrega dos envelopes até às 09:00hs no setor de protocolo, abertura da sessão às 
09:30 hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Protocolo - Prefeitura Munici-
pal, 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.


