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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Caçapava
divulga programação da 

Semana do Meio
Ambiente 2017

Caraguatatuba lança 
Projeto Santo Antônio

De 03 a 09 de junho acon-
tece a Semana do Meio 
Ambiente 2017, com ati-
vidades na Praça da Ban-
deira e no Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota. A 
Secretaria de Meio Am-
biente da cidade vai pro-
mover oficinas, exposição, 
caminhada ecológica e do-
ações de mudas em come-
moração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, cele-
brado em 05 de junho.
No dia 03 de junho, das 9h 
às 12h, ocorre a abertura 

O projeto, uma parceria 
entre a Secretaria de Turis-
mo, Fundo Social de So-
lidariedade e Igreja San-
to Antônio, conta com o 
apoio da Oficina de Costu-
ra da Secretaria de Educa-
ção, além de voluntários.
Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Samara Fraschetti 
Bastos de Aguilar, a ideia 
é motivar o turismo reli-

da Semana do Meio Am-
biente na Praça da Bandei-
ra, com exposição ecoló-
gica, oficina e doação de 
mudas, além de estande 
com informações para a 
população.
No evento também haverá 
ponto de coleta para lixo 
eletrônico, serão recolhi-
dos monitores de compu-
tadores, telefones celula-
res, televisores, câmeras 
fotográficas, impressoras, 
entre outros, para dar des-
tinação correta ao mate-
rial. 

gioso incentivando a visita 
no nosso principal ponto 
turístico. “Lá no Morro 
Santo Antônio e movidos 
pela fé, os devotos pode-
rão fazer seu pedido de 
graça. As fitinhas de Santo 
Antônio que compõe o kit 
ficarão amarradas num pe-
queno alambrado aos pés 
da imagem”, explica Sa-
mara. Além da fitinha de-
vocional, o kit contém um 

Já de 05 a 09 de junho as 
atividades serão promo-
vidas no Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota, para 
escolas da rede municipal 
de ensino, com diversas 
atividades ambientais, 
como caminhada ecoló-
gica, rodas de conversa e 
oficina de mudas.
Mais informações na Se-
cretaria de Meio Ambiente 
pelo telefone 3652-9229 
e pelo e-mail secretaria.
planejamento@cacapava.
sp.gov.br.

terço e uma oração para 
encontrar coisas perdidas 
e para os namorados, já 
que o santo é famoso por 
interceder nessas causas.
Os valores arrecadados 
serão investidos em proje-
tos sociais do município. 
Cada flâmula custa R$ 10 
e pode ser adquirida du-
rante a Festa de Santo An-
tônio (em frente a Matriz) 
até o dia 18 de junho.

Vaqueli conquista R$650 mil 
para asfalto no Vale das

Flores em Tremembé

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, anun-
ciou investimentos de R$ 
650 mil para a pavimenta-
ção de ruas do bairro Vale 
das Flores. Essa verba, foi 
conquistada através da vi-

sita do prefeito à Brasília 
junto ao Deputado Fede-
ral Baleia Rossi. Ao todo, 
serão beneficiadas várias 
ruas que não foram con-
templadas na primeira eta-
pa do projeto de pavimen-

tação no bairro, realizado 
em outubro de 2014.
COMPROMISSO – Va-
queli lembra que visitou 
o bairro diversas vezes 
e prometeu aos morado-
res o asfalto e outras me-
lhorias “Quero agrade-
cer muito a pessoa do 
Deputado Baleia Rossi,  
que teve o compromisso 
de atender Tremembé e 
que se envolveu direta-
mente para viabilizar esses 
recursos”, destaca. “Havia 
me comprometido com 
esse projeto, e agora esta-
mos perto de realizá-lo.” 
finalizou.

Taubaté encerra o Maio 
Amarelo com ações na 

Praça

Na última terça-feira, 30 
de maio, a Prefeitura de 
Taubaté realizou uma ação 
em parceria com o Sincor
-SP, na Praça Santa Tere-
zinha, onde os artistas da 
ONG Picadeiros do As-
falto e agentes de trânsi-
to abordaram motoristas, 
ciclistas, motociclistas e 
pedestres.
Cerca de 2.500 pessoas fo-
ram abordadas pela trupe 
de palhaços durante toda 
a manhã na praça e nas 
vias do entorno, e de uma 
forma bem descontraída 
foram orientadas sobre a 
importância de fazerem 
boas escolhas para que os 
acidentes sejam evitados.
Os profissionais da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana estiveram também 
na Sabesp, orientando os 
profissionais que traba-
lham diretamente nas vias. 
A palestra focou o assunto 
de segurança viária e os 
acidentes mais graves que 
envolvem motocicletas.

Durante todo mês de maio 
foram realizadas ativi-
dades nas vias públicas, 
como blitz e panfletagem 
em praças, além da ativi-
dade de educação para o 
trânsito nas escolas, ilu-
minação dos prédios pú-
blicos na cor amarela e os 
painéis com mensagens de 
segurança viária.
Maio Amarelo
O Movimento Maio Ama-
relo nasceu com a propos-
ta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índi-
ce de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo.
O objetivo é colocar em 
pauta o tema segurança 
viária e mobilizar toda a 
sociedade, envolvendo os 
mais diversos segmentos. 
A marca que simboliza 
o movimento, o laço, se-
gue a mesma proposta de 
conscientização já idea-
lizada e bem-sucedida, 
adotada pelos movimentos 
de conscientização, como 
no combate ao câncer de 

mama. A cor amarela faz 
uma alusão à própria sina-
lização de trânsito, como 
o semáforo onde a luz 
amarela pede atenção, e as 
próprias placas de adver-
tência.
Década de Ação para a Se-
gurança no Trânsito
A Assembleia-Geral 
das Nações Unidas edi-
tou, em março de 2010, 
uma resolução definin-
do o período de 2011 a 
2020 como a “Década de 
Ações para a Segurança 
no Trânsito”. O documen-
to foi elaborado com base 
em um estudo da OMS  
(Organização Mundial da 
Saúde) que contabilizou, 
em 2009, cerca de 1,3 
milhão de mortes por aci-
dente de trânsito em 178 
países. Aproximadamente 
50 milhões de pessoas so-
breviveram com sequelas. 
A meta estabelecida é re-
duzir em até 50% os aci-
dentes de trânsito em todo 
o mundo.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

Costumes das noivas

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influenciam da Igreja 
Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a cerimônia tra-
dicional do casamento se firmou entre os anos de 1534 e 1539. E como o mês é 
dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as mães, por uma questão ana-
lógica, as mulheres escolheram a época para lhes trazer bons presságios. Mas outros 
costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje apro-
veitados por elas, mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo: o vestido 
branco e a marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê, o véu (para espantar o mal) 
e a grinalda (que significa a riqueza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual atraque. Já o beijo 
surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e 
assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos 
a perfeição, no século 13, foi adotada como um símbolo da união cristã. E por fim, 
o arroz que, jogado sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade uma senhora de 70 anos, 
foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi pra casa 
e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a 
mãe.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Só quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o senhor e que viu o 
senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar 
de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer des-
culpa-me, o erro foi meu. O seu amor, amanhã pode ser inútil. O seu perdão amanhã 
pode já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, 
amanhã, pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessá-
rio. O seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode 
ser muito... muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com 
saudade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Essa flor é pra você! Você está bem? 
Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, 
o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está 
triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos conversar. Cadê aquele sorriso? 
Ainda tenho chance? Já percebeu que eu existo? Por que não começamos tudo de 
novo? Estou com você, sabes que podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde 
está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! 
Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é definitivo! Amanhã pode ser tarde de mais...
***
Quem se acha superior por ser mais estudados, se engana. Há muitos saberes e esta 
história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma professora estavam num 
barco, atravessando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele co-
nhecia leis. Diante da sua negativa, o advogado sentenciou: Que pena, você perdeu 
metade da sua vida. A professora indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que 
não, ela fala: Que pena você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa 
a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o homem 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Paraibuna comemora seus 
351 anos com atrações

culturais, comidas típicas
e shows de violeiros

O município de Paraibuna 
está em clima de festa por 
conta das comemorações 
dos seus 351 anos. Quem 
chega ao centro da cida-
de já vê a Praça da Matriz 
toda enfeitada para rece-
ber o público com muito 
carinho e hospitalidade.
   Realizada pela Prefeitura 
de Paraibuna, por meio da 
Diretoria Municipal de Tu-
rismo e a Fundação Cultu-
ral “Benedicto Siqueira e 
Silva”, a festa começa ofi-
cialmente nesta sexta-feira 
(02/06), com a abertura da 
tradicional FEITUR – Fei-
ra de Turismo “José Bene-
dicto Vilhena”, às 20h30, 
na Praça Monsenhor 
Ernesto Almírio Aran-
tes (Largo da Matriz). O 
evento conta com o apoio 
do Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR), 
Associação Comercial e 
Empresarial de Paraibuna 
(ACEP), Rádio Paraibuna 
FM 105.9, Polícia Militar 
e Polícia Civil.
   Durante os 12 dias de 
evento, de 02 a 13 de ju-
nho, moradores e visitan-
tes assistirão shows de 
música sertaneja e violei-
ros (com apresentações 
abertas ao público), além 
de apreciarem as delícias 
da gastronomia paraibu-
nense, como o saboroso 
café caipira, e o tradicio-
nal “Afogado” – prato típi-
co regional – que este ano 
será vendido a preço único 
de 5 reais, exclusivamen-
te no dia 11/06 (domin-
go), a partir do meio-dia, 
no ginásio de esportes do 
Centro Comunitário. Toda 
a renda será revertida ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade do Município.
  No dia 12 de junho, vés-

pera do aniversário de 
Paraibuna, será realizada 
a cerimônia do corte do 
Bolo de Aniversário, às 
21h, na Praça da Matriz, 
com distribuição gratuita 
aos participantes. Em se-
guida, às 22h, acontece um 
show especial da cantora e 
violeira Adriana Farias.
  Segundo a Prefeitura de 
Paraibuna, os gastos com a 
festa, em 2017, tiveram de 
ser reduzidos, em virtude 
da atual crise econômica 
no país, o que fez com que 
a Administração Munici-
pal diminuísse os custos 
do evento, preferindo uti-
lizar os recursos na valori-
zação dos 838 servidores 
municipais.
  Segundo a atual gestão, 
a prioridade no momento 
é reforçar a renda dos tra-
balhadores e o comércio 
paraibunense. Por isso, a 
Prefeitura concedeu um 
aumento de 100% no Vale 
Alimentação dos fun-
cionários, que passou de 
R$80,00 para R$160,00, 
desde o mês de maio. Em 
dezembro, o valor dobra-
rá e chegará a R$320,00, 
com o bônus de Natal – 
uma espécie de 13º do vale 
alimentação, injetando 
mensalmente mais de 130 
mil reais e cerca de R$1,7 
milhão de reais por ano, na 
economia da cidade.
20ª Feira de Turismo “José 
Benedicto Vilhena”
     Criada em 1997, a Feira 
de Turismo “José Benedic-
to Vilhena” – comemora, 
em 2017, 20 anos de exis-
tência. Durante esses anos, 
o evento atraiu milhares de 
moradores e turistas para 
conhecer os atrativos tu-
rísticos, culturais e gastro-
nômicas de Paraibuna.

     A Feitur transformou-se 
numa referência turística 
regional e sempre é tema 
de reportagens de emis-
sores de TV da região. O 
evento tem contribuído 
para divulgar os produtos 
típicos do município e a 
movimentar a economia 
da cidade, ainda mais ago-
ra com a inclusão da Feira 
de Turismo de Paraibuna 
no Calendário Turístico do 
Estado de São Paulo – por 
meio do Projeto de Lei Nº 
16.316, de 07 de novem-
bro de 2016 – que tem 
ajudado a divulgar o que o 
município tem de melhor, 
servindo como incentivo 
para atrair mais turistas à 
cidade.
     Quem visitar a Feira 
de Turismo, de 02 a 13 
de junho, poderá degustar 
uma variedade de quitutes 
produzidos em Paraibuna, 
dentre os quais: café caipi-
ra, doces, bananinha, mel, 
dentre outras delícias.
     Durante o dia, os vi-
sitantes podem conferir 
a fabricação da rapadura, 
a paçoca feita no “pilão”, 
a torrefação do café e o 
preparo de pratos tradicio-
nais, como o “Afogado”, 
além de conhecer um pou-
co dos antigos costumes e 
da cultura caipira.     Mas, 
não é apenas a Feitur que 
encanta os visitantes; a 
“Fazendinha do Zé Vilhe-
na” também é outro even-
to muito aguardado, prin-
cipalmente pelas crianças, 
que se divertem bastante 
com o passeio em charrete 
e a exposição de animais.
    Informações sobre a 
festa dos 351 anos de Pa-
raibuna, Feitur e “Fazen-
dinha do Zé Vilhena”, pelo 
telefone: 3974-0716.
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Prefeitura de Taubaté
divulga programação
da Semana do Meio

Ambiente 2017

De 01 a 09 de junho acon-
tece a Semana do Meio 
Ambiente 2017, com ativi-
dades em vários locais de 
Taubaté. A Secretaria de 
Meio Ambiente da cida-
de vai promover oficinas, 
palestras, exposição, lan-
çamento de campanhas e 
doações de mudas em co-
memoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
celebrado em 05 de junho.
No Via Vale Garden Sho-
pping acontecerão duas 
oificina. A Oficina de hor-
ta em garrafa PET será no 
dia 01 (quinta-feira), às 
11h; e a Oficina de Boneco 
Ecológico no dia 02 (sex-
ta-feira), às 15h. No dia 05 
(segunda-feira), das 9h às 
12h, na Praça Dom Epa-
minondas, será realizado 
um evento de conscienti-
zação e comemoração ao 
Dia Mundial do Meio Am-

biente, com apresentação 
musical do grupo Madre 
Ecologia, doações de mu-
das e tira-dúvidas sobre a 
Coleta Seletiva. Mais tar-
de, às 15h, na Praça Santa 
Terezinha será inaugurada 
a 1ª Estação de Biomonito-
ramento da Qualidade do 
Ar. No dia 06 (terça-feira), 
às 10h, acontece na Câma-
ra Municipal a solenidade 
que premia os projetos de 
educação ambiental ven-
cedores do ano. E, das 19h 
às 21h30, o Sesc Taubaté 
receberá a palestra Resí-
duos Sólidos: “Boas práti-
cas no Território” que pro-
piciará debates sobre boas 
práticas de cooperativismo 
no setor da reciclagem.
No Departamento de Ci-
ências Agrárias da Unitau, 
das 9h às 11h, no dia 09 
(sexta-feira) acontecerá a 
Oficina de Compostagem 

e Vermecompostagem, 
com 30 vagas disponíveis. 
No mesmo local, das 14h 
às 17h haverá a Oficina 
Participativa – Plano de 
Arborização Urbana. E du-
rante todo o mês de junho 
a “Exposição Plante Boas 
Idéias” estará no prédio do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. Os interessados 
podem visitar a Mostra de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. O acervo con-
ta com peças e artesanatos 
confeccionados com mate-
rial reciclável.
Mais informações na Se-
cretaria de Meio Ambiente 
pelo telefone 3625-5023 
e pelo e-mail pmt.meio-
ambiente@taubate.sp.gov.
br. A programação com-
pleta da Semana do Meio 
Ambiente 2017 está dis-
ponível no www.taubate.
sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE – 2017

* 1º de junho (quinta-feira)
Oficina de Horta em Garrafa Pet : passo a passo de como iniciar a produção orgâni-
ca de hortaliças em pequenas hortas domésticas feitas em garrafa PET.
15h: Via Vale Garden Shopping
*02 de junho (sexta-feira)
Oficina de Boneco Ecológico: por meio do reaproveitamento de diversos materiais, 
os participantes aprendem a confeccionar um boneco ecológico, cujos cabelos cres-
cem!
15h: Via Vale Garden Shopping
* 05 de junho (segunda-feira)
Dia Mundial do Meio Ambiente: evento de conscientização e comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, com a participação de diversos parceiros. Show es-
pecial com grupo Madre Ecologia. Doação de Mudas. Tira dúvidas sobre a Coleta 
Seletiva, dentre outros.
Das 9h às 12h: Praça Dom Epaminondas
Inauguração 1ª Estação de Biomonitoramento da Qualidade do Ar: apresentação do 
projeto piloto.
15h: Praça Santa Terezinha
* 06 de junho (terça-feira)
Resíduos Sólidos: “Boas práticas no Território”: palestras e debates sobre boas prá-
ticas de cooperativismo no setor da reciclagem.
Das 19h às 21h30: SESC Taubaté
Premiação de Projetos de Educação Ambiental: evento oficial de premiação dos 
projetos de educação ambiental vencedores do ano de 2017.
10h: Câmara Municipal de Taubaté
* 09 de junho (sexta-feira)
Oficina de Compostagem e Vermecompostagem: passo a passo de como montar um 
sistema doméstico de compostagem e vermecompostagem (30 vagas).
Das 9h às 11h: Departamento de Ciências Agrárias – UNITAU
Oficina Participativa – Plano de Arborização Urbana: oficina participativa de elabo-
ração do Plano de Arborização Urbana.
Das 14h às 17h: Departamento de Ciências Agrárias – UNITAU
01 a 30 de junho
EXPOSIÇÃO “PLANTE BOAS IDEIAS” Centro Cultural “Toninho Mendes”: ex-
posição de peças e artesanatos com materiais recicláveis, feitos por diversos artistas.
Dias: de segunda à sexta
Hora: das 08h às 18h

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI 
Nº 38, 39, 40 , 41, 42, 43 e 44 de 2017 DE AUTORIA DO EXECUTIVO  

MUNICIPAL

            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência 
da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público 
que  realizará às 17:00 horas do dia 06 de junho de 2017, AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
em suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir 
projetos de Revisão de Ações do Orçamento de 2017. Convidamos os interessa-
dos e a população do Município para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DA LDO – LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da 
Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparên-
cia da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público 
que  realizará às 17:30 horas do dia 06 de junho de 2017, AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
em suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discussão 
e aprovação da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - para o exercício de 2018. 
Convidamos os interessados e a população do Município para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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2° edição do Animacão 
Legal será com temática 

de Festa Junina

Secretaria de Segurança 
intensifica ações em
escolas e espaços

públicos em Taubaté

No dia 10 de junho, acon-
tece a segunda edição do 
Animacão Legal, do meio-
dia às 17 horas, no Parque 
da Cidade, em Pindamo-
nhangaba. Após o suces-
so da primeira edição do 
evento, que é voltado para 
cães, gatos, e pessoas que 
gostam de animais, o Ani-
macão volta agora com a 
temática caipira.
O evento é uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através da 
Coordenadoria de Even-
tos, com Ricardo Flores 
e André Nunes, e os pro-
tetores da causa animal, 
Sayuri Ida, Sávio Durand, 
Ana Luísa Leite e Cida 
Oliveira.

Nesta quinta-feira, dia 
01 de junho, a Secretaria 
de Segurança Pública de 
Taubaté dará início ao Pro-
grama Patrulhamento Pre-
ventivo Municipal (PPM), 
que vai ser realizado pela 
Guarda Civil Municipal.
Dez motos e três viaturas 
irão atender a entrada e sa-
ída de 08 escolas por dia, 
das 130 unidades da rede 
municipal de ensino. O 
objetivo é se aproximar da 

O evento terá uma pales-
tra com o veterinário Ed-
son Sassaki, às 15 horas, 
em seguida acontecera um 
desfile temático, com as 
categorias: Miss e Mister 
Caipirinha Pet, tal pai, tal 
filho, o mais simpático e 
o queridinho do público. 
O desfile é gratuito, e para 
participar as inscrições se-
rão realizadas no dia, até 
às 15 horas.
O Animacão conta ainda 
com uma grande infraes-
trutura para acomodar os 
pets, além de exposição 
de diversas empresas do 
setor, distribuição gratuita 
de pipoca e algodão doce, 
brindes, atrações musicas 
e, para encerrar a semana 

comunidade, dos alunos e 
da direção da escola para 
evitar ocorrências de bri-
gas, uso e tráfico de dro-
gas, entre outros.
Além das escolas, o Horto 
Municipal Renato Corrêa 
Pena, próximo à Rodoviá-
ria Nova, os parques Cesar 
Augusto Costalonga Vare-
jão (Jardim das Nações), 
Quiririm, Monteiro Loba-
to, Fabrilar, Itaim e Sedes 
e as praças do município 

do meio ambiente, 250 
mudas serão doadas.
 O evento busca conscienti-
zar sobre os cuidados com 
os animais, além de incen-
tivar a adoção responsá-
vel. Para participar, as pes-
soas podem doar 1quilo de 
ração que será repassado 
para protetores, que reco-
lhem os animais de rua.  
As pessoas que levarem 
animais para doação terão 
que preencher uma ficha, 
os bichinhos com menos 
de quatro meses não pre-
cisam ser castrados, e os 
adotantes pagam uma taxa 
referente à castração, já os 
que tiverem acima de qua-
tro meses, é obrigatório 
estarem castrados.

também receberão rondas 
diárias. Uma equipe no-
turna continuará o atendi-
mento nas praças.
A Guarda Civil Munici-
pal conta com 206 agen-
tes e mais 10 foram con-
vocados após habilitação  
em concurso público para 
compor o quadro de servi-
dores. No dia 1º de junho, 
seis novos servidores irão 
se apresentar para integrar 
o efetivo.


