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A GAzetA dos Municípios

Continuação da Parada de
Natal com presença do Papai Noel 

neste sábado(15) em Tremembé

Cadastro Único
reorganiza atendimento 

em dezembro em Taubaté

Cras promove oficina
temática do programa BPC 

na Escola em Taubaté

Área de Museus de
Taubaté passa

por revitalização

Devido ao sucesso do úl-
timo sábado (08), Tre-
membé receberá a Parada 
de Natal com mais carros 
temáticos, ônibus ilumina-
do, personagens e muito 
mais. O diferencial será 
o percurso do desfile, que 
saíra da quadra do Jardim 
Bom Jesus a partir das 
19h30 e passará pelas se-
guintes vias:- Rua Coronel 

O atendimento do setor de 
Cadastro Único da Prefei-
tura de Taubaté foi reorga-
nizado, temporariamente, 
durante o mês de dezem-
bro, para o cadastramento 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que 
contempla idosos e pes-
soas com deficiência. Para 
não perder o benefício é 
necessário se cadastrar/
recadastrar até o final do 
mês.
Os munícipes que compa-
recem no local para outro 
tipo de atendimento, que 
não o BPC, serão agenda-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) Sabará/Mourisco pro-
move na  sexta-feira, 14 de 
dezembro, às 9h, a oficina 
temática do programa de 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC): os de-
safios e potencialidades da 
pessoa com deficiência em 
seu processo de inclusão 
e permanência escolar. A 
unidade fica na rua Vicen-
te Santoro, 211. A oficina 
contará com as seguintes 
apresentações e participa-
ções: “Poema Deficiente”, 
do autor Mário Quintana, 
com os alunos do curso de 

Na próxima sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, o pré-
dio da Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo 
Histórico de Taubaté com-
pleta 30 anos com evento 
reinauguração a partir das 
19h.
O prédio estava fechado 
para reformas. 
Foram realizadas a troca 
do piso, que estava total-
mente danificado, e pintu-
ra interna.
A Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivo Histó-

Antônio Monteiro Patto
- Avenida da Saudade
- Rua Maximiano Antunes
- Avenida Audrá
- Rua Urbano Figueira
- Rua José Juvêncio Neves
- Avenida Audrá
- Rua Dona Zília
- Praça da Basílica
- Rua Bom Jesus
- Praça da Estação
Esse evento é um comple-

dos para janeiro de 2019. 
O cadastro está sendo re-
alizado desde o ano passa-
do, e em novembro 1.500 
beneficiários ainda não 
tinham comparecido ao 
setor.
As famílias dos beneficiá-
rios que já estão inscritas 
no Cadastro Único devem 
atualizar os dados sempre 
que houver modificações, 
como mudança de endere-
ço, alteração na composi-
ção familiar, ou, ainda, no 
prazo máximo de até dois 
anos. 
A desatualização do ca-

libras ;”Roda de Conver-
sa – Cultura da Capoeira 
Angola” com o profes-
sor Marcelo Garcia; mãe 
de um aluno inserido no 
programa, sra. Karina Vi-
lela Marcondes de Souza; 
presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, 
Aguinaldo Datola; além 
da exposição dos alunos 
da escola Madre Cecília.
O programa BPC na es-
cola tem como objetivo 
garantir o acesso e a per-
manência na escola de 
crianças e adolescentes 
com deficiência de 0 a 18 

rico recebeu o nome do 
Professor Paulo Camilhier 
Florençano, em homena-
gem por seus feitos como 
historiador, pesquisador e 
artista, além de suas con-
tribuições aos museus do 
Brasil, não se limitando 
somente ao município de 
Taubaté.
Durante o evento aconte-
cerá uma exposição sobre 
vida e obra do professor 
Paulo Camilhier Florença-
no, apresentação de Ban-
da Municipal de Quiririm 

mento da 1ª Parada de Na-
tal 2018. Toda a população 
está convidada a prestigiar 
mais este evento gratuito 
promovido pela Prefeitura 
de Tremembé que trans-
formará as ruas da cidade, 
em uma passarela de espe-
rança, fraternidade, e mui-
ta alegria para as crianças, 
anunciando a chegada do 
Natal.

dastro poderá levar à sus-
pensão do benefício.
O BPC é a garantia de um 
salário mínimo mensal 
concedido ao idoso acima 
de 65 anos ou ao cidadão 
com deficiência física, 
mental, intelectual ou sen-
sorial de longo prazo, que 
o impossibilite de partici-
par de forma plena e efeti-
va na sociedade, em igual-
dade de condições com as 
demais pessoas.
O Cadastro Único fica na 
praça Félix Guisard, 11 
(prédio do relógio da CTI), 
Centro.

anos, que recebem o bene-
fício.  Além disso, também 
são identificadas as barrei-
ras que impedem ou difi-
cultam o acesso e a perma-
nência dessas pessoas na 
escola, e o desenvolvimen-
to de ações intersetoriais, 
envolvendo as políticas de 
Assistência Social, Educa-
ção, de Saúde e de Direitos 
Humanos. Serviço:
Oficina temática programa 
BPC na Escola
Data: 14 de dezembro
Horário: 9h
Local: Cras Sabará/Mou-
risco – rua Vicente Santo-
ro, 211 – Mourisco

(Bamuq), solenidade em 
homenagem aos 30 anos 
do local e um coquetel de 
encerramento.
Após a cerimônia de rei-
nauguração, a Área de 
Museus, Patrimônio e Ar-
quivo Histórico “Professor 
Paulo Camilhier Florença-
no” volta a funcionar de 
segunda a sexta-feira das 
8h às 17h, e sábados e do-
mingos das 9h às 13h. O 
prédio fica Av. Thomé Por-
tes Del Rei, n° 925, Jardim 
Ana Emília.
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Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O 
bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, dei-
xando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi trans-
formado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal acon-
teceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil 
ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era 
representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. Em1886, 
o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom 
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada 
por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.

Centro Cultural
promove workshop

de iniciação ao teatro

“Clássicos no Museu” retorna
com Repertório Beatles

No próximo sábado, dia 
15 de dezembro, acontece 
no Centro Cultural Muni-
cipal “Toninho Mendes” 
um workshop de iniciação 
ao teatro com o professor 
Gilson Silva. As inscrições 
devem ser feitas na Secre-
taria de Turismo e Cultura.
Para participar do 
workshop é necessário ter 
acima de 16 anos e apre-
sentar o RG. No caso de 
menores de idade, eles de-
vem ir acompanhados de 
seu responsável para que 
assinem no ato na inscri-

Os ‘Clássicos no Museu’ 
estão de volta! Desta vez, 
o tema do repertório é Be-
atles e a apresentação será 
no dia 21 de dezembro, às 
20 horas, mas os ingressos 
já podem ser trocados an-
tecipadamente.
A entrada é gratuita, mas 
pede-se a doação de 1 cai-
xa de leite ou 1 kg de leite 
em pó, que deve ser en-

ção uma autorização. Este 
curso é voltado somente 
para iniciantes, que vão 
aprender um pouco da arte 
do teatro na teoria e na prá-
tica. O aluno vai ter acesso 
a um resumo da história do 
teatro, com vídeos sobre a 
Grécia Antiga, citações de 
textos e autores, manifes-
tações primitivas e o de-
correr do teatro na história 
até os dias de hoje. E vão 
praticar exercícios de de-
sinibição e interação com 
o grupo, improvisações 
teatrais, consciência vocal 

tregue na sede do Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. Os ingressos são 
limitados e as doações se-
rão encaminhadas ao Fun-
do Social de Solidarieda-
de, para ajudar as famílias 
carentes do município.
O concerto terá o músico 
Carlos Barbosa no violino, 
Danilo Kassler no piano e 

para o teatro, e consciên-
cia cênica de autor, texto, 
dramatização e produção 
teatral. O curso terá dura-
ção de duas horas e meia, 
com início às 17h30. Estão 
abertas somente 30 vagas.
A inscrição é gratuita e 
deve ser realizadas na Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura (Centro Cultural Mu-
nicipal), que fica na Praça 
Coronel Vitoriano, 1, Cen-
tro, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Mais informações 
pelos  telefones 3629-5868 
e 3621-6040.

Murillo Gonçalves no vio-
loncelo.
“Essa é uma grande opor-
tunidade de apreciar boa 
música, no ambiente do 
Museu Histórico e Peda-
gógico Dona Leopoldina, 
e ainda ajudar a quem mais 
precisa. Convido a todos a 
participarem”, destacou 
o coordenador do Museu, 
José Caramez.

Aviso de Licitação Fracassada - A Prefeitura Municipal de Potim torna públi-
ca que a Licitação realizada no dia 13/12/2018, às 09h15min, na modalida-
de Convite 003/2018 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Execução e Instalação de Entrada de Energia na 
Creche Bairro Vila Olívia, conforme Termo de Referência e demais anexos, 
foi considerada FRACASSADA. André L. S. Oliveira – Presidente da Co-
missão de Licitação.
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Fundo Social realiza
Feira de Artesanato

Arte Encanto em Pinda

Chamamento do “Cultura 
por toda a cidade” tem

prazo até dia 17 em Pinda

Prefeitura de Caraguatatuba
leva Operação Tapa-Buracos 
para o Pontal Santamarina

Bontaz inaugura
nova sede em

Pindamonhangaba

Público lota Praça do Cisas 
para chegada do Papai
Noel em Moreira César

Devido ao sucesso do 1º 
Festival Regional Arte En-
canto, realizado no último 
fim de semana, o Fundo 
Social de Solidariedade 
manterá a estrutura na Pra-
ça do Quartel e realizará a 
Feira de Artesanato Arte 
Encanto, com participação 
dos artesãos de Pindamo-
nhangaba.

Os artistas e profissio-
nais de arte e cultura que 
quiserem fazer parte da 
programação de shows, 
oficinas e eventos oficiais 
de Pindamonhangaba ou 
apoiados pela Prefeitura 
em 2019 precisam se cre-
denciar para o chamamen-
to “Cultura por toda a ci-
dade”. As inscrições estão 
abertas somente no site da 
Prefeitura até o dia 17 de 
dezembro, até às 23h59.
O chamamento público 
ao credenciamento de ar-
tistas refere-se a pessoas 
físicas ou jurídicas, para 

Operação Tapa-Buracos 
continua em ação hoje 
(13/12), dessa vez na Ave-
nida dos Ingleses, no Pon-
tal Santamarina, região 
Sul de Caraguatatuba. 
Os trabalhos são                               
realizados pela          Pre-
feitura.

O grupo francês Bontaz, 
que produz componentes 
para motores de automó-
veis, inaugurou, na se-
gunda-feira (10), sua nova 
sede em Pindamonhanga-
ba, no distrito industrial 
do Feital. O evento contou 
com a presença do prefeito 
Isael Domingues, o presi-
dente da Câmara Carlos 
Moura “Magrão”, o secre-
tário de Desenvolvimen-
to Econômico, Marcelo 
Martuscelli, o diretor-pre-
sidente da empresa, Chris-
topher Bontaz, o diretor da 
planta de Pindamonhanga-
ba, Rui Ribeiro, entre ou-
tras autoridades.
A nova planta está em área 
que foi doada pela Prefei-
tura em maio de 2017, e 
conta atualmente com 40 
funcionários, expandindo 
para mais 20 funcionários 
e com previsão de amplia-
ção da área para o próximo 
ano.
Para o secretário de De-

Grande público lotou a 
Praça do Cisas na noite de 
segunda-feira (10), para 
receber Papai Noel, Ma-
mãe Noel e os duendes. O 
evento foi um sucesso!
A chegada da turma do 
Noel começou na Terra 
dos Ipês, em frente à Cai-
xa Econômica, com uma 
animada carreata que se-
guiu até a Praça do Cisas. 
Mascotes Princesinha do 
Norte e Príncipe, Carreta 
da Alegria, Caminhão do 
Lojão e diversos carros tu-
nados participaram da ca-

A iniciativa tem apoio 
da Prefeitura, por meio 
da Coordenadoria 
de                 Eventos e 
Departamento de Cultura, 
que está                  finalizan-
do uma                       pro-
gramação de shows diária 
até o dia 22 de dezembro.
A Feira de Artesanato Arte 
Encanto será nos dias 12 e 

apresentações Musicais, 
Dança, Teatro, Circo, Ci-
nema e Vídeo, Literatura, 
Artes Plásticas, Artes Grá-
ficas, Fotografia, Folclo-
re, Capoeira, Artesanato, 
e Educação Patrimonial 
para atender aos eventos 
culturais promovidos pela 
cidade.
Para se cadastrar, basta 
acessar o site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br cli-
car em Licitação / Chama-
mentos e, após, escolher a 
opção Chamamento Públi-
co / Chamada Pública. O 
Chamamento “Cultura por 

Uma equipe de nove fun-
cionários da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep) 
está trabalhando com o 
apoio de uma retroesca-
vadeira, um rolo compac-
tador, dois caminhões que 
fazem o transporte dos 
materiais e duas caminho-

senvolvimento Econômi-
co da Prefeitura, Marcelo 
Martuscelli, é uma alegria 
participar do evento de 
inauguração da nova plan-
ta da Bontaz em Pindamo-
nhangaba. “Esta era uma 
empresa que estava saindo 
da cidade mas, graças ao 
empenho da Prefeitura e 
com a parceria da Câma-
ra Municipal, consegui-
mos aprovar a doação de 
área onde hoje está sendo 
inaugurada a nova sede da 
Bontaz, aqui no distrito 
industrial do Feital”, ex-
plicou o secretário. “Es-
tamos comemorando essa 
conquista que, com certe-
za, será ainda maior, pois 
a empresa já solicitou sua 
ampliação e isso vai gerar 
mais emprego e renda para 
a cidade. Todos estão de 
parabéns”, avaliou Mar-
tuscelli.
O prefeito Isael Domin-
gues está apostando na 
Bontaz como integrante 

ravana até a praça.
Papai Noel, Mamãe Noel 
e os duentes foram recep-
cionados pelo subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luís de Paula Santos, e 
sua esposa Letícia. Uma 
grande fila já estava for-
mada em frente à casinha 
de Noel para receber o vi-
sitante ilustre. 
Animando a noite, o som 
do Dj Marcelo Ratto. Ou-
tro destaque do evento 
foi a decoração da Praça 
do Cisas, toda iluminada, 
inclusive com o presé-

13, e de 15 a 22 de dezem-
bro, a partir das 17 horas, 
na Praça do Quartel. En-
trada gratuita.
Esta é uma boa oportu-
nidade para a população 
conhecer o artesanato pro-
duzido em Pindamonhan-
gaba e também de geração 
de renda para os artesãos 
da cidade.

toda a cidade” é de núme-
ro 009/2018. Em seguida, 
escolher a opção Inscrição 
Pessoa Física ou Inscrição 
Pessoa Jurídica e preen-
cher corretamente a inscri-
ção, inclusive anexando, 
ao final, os arquivos e do-
cumentação solicitados.
A avaliação da Comissão 
de Análise Documental 
acontecerá dia 18 e vai até 
dia 21 de dezembro.
Mais informações pode-
rão ser obtidas no Depar-
tamento de Cultura da 
Prefeitura, pelos telefones 
3642-1080 ou 3643-2690.

netes para suporte.
Aproximadamente 10 to-
neladas de massa asfáltica 
CBUQ (asfalto usinado a 
quente) serão distribuídas 
nos buracos em toda a via. 
A operação vai até o final 
da tarde quando serão fina-
lizados os serviços.

importante para o desen-
volvimento econômico da 
cidade. “O que plantamos 
em 2017, que foi a doação 
da área, está se concreti-
zando agora e a tendência 
para 2019 é que a empre-
sa amplie sua visão e au-
mente seu faturamento de 
R$8 milhões por ano para 
R$15 milhões por ano. É 
uma empresa que está num 
crescimento vertiginoso e, 
se Deus quiser, será mais 
uma empresa para geração 
de renda e prosperidade 
em nossa cidade”, afirmou 
o prefeito.
O grupo Bontaz é um dos 
líderes de mercado na pro-
dução de autopeças, espe-
cializado na concepção e 
fabricação de componen-
tes para motores de todas 
as marcas de automóveis. 
No total, emprega mais 
de 4.000 trabalhadores em 
países como França, Suí-
ça, EUA, China, Índia en-
tre outros.

pio feito de luzes – tendo 
à frente a criatividade e o 
talento dos funcionários da 
Subprefeitura.
De acordo com o subpre-
feito de Moreira César, a 
programação segue até o 
domingo (16). “Teremos 
Papai e Mamãe Noel to-
dos os dias na casinha aqui 
da Praça, das 20h às 22h, 
e shows no palco, com 
início às 20 horas”, infor-
mou Nilson. A Carreta da 
Alegria também estará na 
Praça do Cisas até este do-
mingo.
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Futsal de Pinda é
Campeão Paulista

Coral do Projeto Conviver 
faz apresentação de Natal

O Futsal Sub 18 Mascu-
lino de Pinda sagrou-se 
campeão Paulista, neste 
domingo (9), após segun-
da partida contra a equipe 
de Taubaté, tornando-se o 
melhor time do estado de 
São Paulo. A segunda par-
tida da final terminou em 1 
a 1 para Pinda.
“Essa vitória é fruto de 
todo o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano com 
muita dedicação e compe-
tência. Parabéns atletas, 
comissão técnica e De-
partamento de Esportes!! 
Muito obrigado ao prefei-
to Dr. Isael e vice Ricardo 
Piorino por todo apoio e 
por tornarem possíveis ale-

Idosos do coral do Projeto 
Conviver de Taubaté fize-
ram na tarde desta terça-
feira, dia 11 de dezembro, 
uma apresentação natalina 
para servidores e muníci-
pes que circularam pelo 
Palácio do Bom Conselho.
O projeto é vinculado à 
Secretaria de Desenvolvi-

grias como esta ao esporte 
da nossa cidade”, destacou 
o secretário da Semelp, 
Prof. Everton Chinaqui. 
A partida foi realizada no 
Ginásio da Federação Pau-
lista. Com uma campanha 
invicta de 13 jogos e 12 vi-
tórias e apenas um empate 
no Campeonato Estadu-
al, a equipe Pindense que 
também em 2018 venceu 
o Campeonato Metropoli-
tano da Federação Paulista 
e foi vice-campeã na Final 
Estadual dos Jogos Aber-
tos da Juventude, foi à fi-
nal como grande favorita.
Além da categoria Sub 18, 
Pindamonhangaba dispu-
tou o Campeonato Estadu-

mento e Inclusão Social 
de Taubaté e atende mais 
de 1.200 idosos em grupos 
espalhados pelos bairros. 
Proporciona acesso aos 
benefícios e serviços so-
cioassistenciais, eventos 
festivos, encontros, pales-
tras; além das atividades 
que acontecem no Centro 

al com as categorias Sub 
16, chegando à semifinal 
da chave prata, Sub 14, 
chegando às quartas de 
final da chave ouro e Sub 
12, que disputou o título 
da chave Prata, sendo der-
rotado no último sábado.
A vitoriosa equipe pinda-
monhangabense é formada 
por: Luan, Rafael, Ma-
theus Godoi, Luis Henri-
que – Lui, Brenno, Luis 
Guilherme – Gui, Thiago, 
João Vitor, Luiz Felipe, 
Willian Palazzi, Igor – 
Alemão, Mateus Augus-
to, Mateus – Ticão, Higor 
e Pablo. Técnico: Lucas 
Costa – Torão. Auxiliares: 
Adilson Caju e Silvinho.

de Convivência da Vila 
Marli, como coral, dança 
de salão, hidroginástica e 
alongamento.
As ações visam a integra-
ção e participação do idoso 
na sociedade, contribuindo 
para reverter a imagem 
cultural do envelhecimen-
to.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSÉ ROBERTO GA-
LHARDO RODRIGUES 34407382805, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
27.668.248/0001-81, objeto do contrato 129/2018, a contratação da BANDA NA 
PEGADA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 31 de dezembro de 
2018, durante a realização do REVEILLON 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo 
valor R$ 2.000,00.
 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.
   São Luiz do Paraitinga, 10 de dezembro de 2018.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO AN-
TONIO JUNIOR SONORIZAÇÃO, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.507.421/0001-31, objeto do contrato 130/2018, a contratação do DJ BOOME-
RANG para apresentação de 01 (um) show no dia 31 de dezembro de 2018 durante a 
realização do REVEILLON 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 770,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.
   São Luiz do Paraitinga, 10 de dezembro de 2018.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa RAFAEL CRISTIANO VI-
CENTE 21824586892, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.823.727/0001-
10, objeto do contrato 131/2018, a contratação da BANDA ME GUSTA para 
apresentação de 01 (um) show musical no dia 30 de dezembro de 2018, duran-
te a realização do REVEILLON 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 
4.500,00.
 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.
   São Luiz do Paraitinga, 10 de dezembro de 2018.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DARLY PRADO GONÇAL-
VES 38352083813, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.190.089/0001-
00, objeto do contrato 132/2018, a contratação da BANDA ESTRAMBELHADOS 
para apresentação de 01 (um) show musical no dia 31 de dezembro de 2018, du-
rante a realização do REVEILLON 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 
6.000,00.
 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.
   São Luiz do Paraitinga, 10 de dezembro de 2018.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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