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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté assina
contrato para financiar iluminação 

por LEDs em Taubaté

Guarda Municipal de Taubaté
inicia aulas de tiro

Comunidade do Caeiras recebe 
quadra revitalizada em Taubaté

Mutirão da Secretaria de
Planejamento realiza 75 vistorias

Prefeitura de Taubaté e 
Caixa Econômica Fede-
ral formalizaram na tarde 
desta quarta-feira, dia 2 
de outubro, um contrato 
de financiamento no valor 
de R$ 29,5 milhões para a 
instalação de um sistema 
de iluminação por LEDs 
no município.
O contrato foi viabiliza-

Uma turma de 30 agen-
tes da Guarda Municipal 
de Taubaté inicia a parte 
prática do treinamento de 
tiro.
As aulas práticas aconte-
cem no estande de tiros 
Federal Clube, em Tre-
membé. Entre 8h e 17h 
(com intervalo para al-
moço), os guardas rece-
berão instruções sobre o 
armamento (TH 380 Ha-
mer-Taurus), regras de 
segurança, desmontagem, 
montagem, limpeza e EPI. 
O treinamento funcional 
disponibilizará 84 dispa-

Os 179 alunos da EMEIEF 
Mário Lemos de Oliveira, 
no bairro rural Caeiras, re-
cebem uma quadra total-
mente revitalizada, além 
da conclusão de manuten-
ção em outras dependên-
cias da unidade.
Foram investidos R$ 
1.823.103,16 para pintura 
geral, revisão hidráulica e 
elétrica, reforma geral da 
cozinha dos alunos e sa-

A Secretaria de Planeja-
mento de Taubaté iniciou 
esta semana um mutirão 
para agilizar o andamento 
de 33 processos físicos e 
42 processos eletrônicos.
A ação está prevista para 
encerrar dia 8 de outubro. 
Os agentes públicos en-

do por meio da linha de 
Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamen-
to (Finisa) e passou por 
aprovação pela Câmara de 
Taubaté.
A previsão é de que 25.929 
pontos sejam substituí-
dos por luminárias do tipo 
LED. Com isto, a moder-
nização do parque de ilu-

ros por aluno. As aulas 
devem ter sequência na 
próxima semana.
Ao todo, são 100 horas/
aula de um curso teórico e 
prático com temas que in-
cluem: legislação para uso 
de armamentos e normas e 
procedimentos para atua-
ção com armas de fogo.
O Curso segue até 14 de 
outubro está sendo minis-
trado pela S.A.S. Support 
Advanced Security Trai-
ning. 
O treinamento é impres-
cindível para o programa 
de formação da corpora-

nitários, troca de telhado, 
cobertura da quadra po-
liesportiva, troca de piso 
e pintura das demarcações 
poliesportivas, ampliação 
de duas salas de aulas e sa-
nitários, instalação de bio-
digestores para tratamento 
de esgoto e instalação de 
bomba dosadora de cloro 
no abastecimento de água 
da escola.
A unidade atende 60 

volvidos nesse trabalho 
realizam uma média de 
15 vistorias por dia, tota-
lizando no período 75 pro-
cessos referentes à legali-
zação e habite-se.
Para atingir essa meta, os 
processos foram organi-
zados de forma a facilitar 

minação de Taubaté deve 
atingir 84,26%. 
As lâmpadas convencio-
nais removidas devem ser 
instaladas na zona rural de 
Taubaté.
A expectativa é de que a 
licitação para a contrata-
ção da empresa responsá-
vel pela substituição seja 
concluída ainda neste ano.

ção. Desde a sua refor-
mulação, a Guarda Ci-
vil de Taubaté passa por 
constante aprimoramento. 
As atividades encontram 
respaldo na lei federal 
nº 13.022/14, que regu-
lamenta a atribuição das 
Guardas Municipais em 
todo o território nacio-
nal. O capítulo III da le-
gislação estabelece como 
competência das guardas 
“colaborar, de forma inte-
grada com os órgãos de se-
gurança pública, em ações 
conjuntas que contribuam 
com a paz social”.

alunos de educação in-
fantil e 119 de ensino                             
fundamental, dos quais 
50 pelo Programa Inte-
gral com oficinas de es-
tudo, esportes, música, 
dança e informática no                        
contraturno das aulas re-
gulares.
A EMEIEF Mário Lemos 
de Oliveira fica na Estrada 
Municipal Geraldo Cursi-
no de Moura, 40.

os procedimentos, sendo 
separados por bairro.
A finalidade dessa ação é 
permitir a aprovação de 
processos para atender 
com agilidade os muníci-
pes, para que a execução 
dos serviços possa fluir de 
maneira satisfatória.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 107, Termo nº 7082
Faço saber que pretendem se casar NELSON DOS SANTOS e MARIA TEREZINHA DA COSTA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 25 de junho de 1937, de profissão aposentado, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Padre Carlos 
Henrique Fusão, nº 293, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARIA ANGELINA DOS SANTOS, falecida em 
Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Paraisópolis-MG, nascida em 10 de abril de 1949, de profissão do lar, de estado civil 
viúva, residente e domiciliada na Rua José Ricardo Duarte, nº 105, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
DARCI URIAS BUENO, falecido em em Paraisópolis/MG e de MARIA APARECIDA BUENO, falecida em Paraisópolis/
MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Em três meses, Fundo Social
de Caraguatatuba doa mais
de 7,5 mil peças de roupas

Em Caraguatatuba, o Fun-
do Social de Solidarieda-
de promove a doação de 
roupas, alimentos, itens de 
cama, banho e cobertores, 
durante o ano inteiro, con-
forme encaminhamentos 
dos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras).
De acordo com o balan-
ço divulgado referente ao 
terceiro trimestre (julho, 
agosto e setembro), mais 
de 7,5 mil peças de roupas 
foram doadas às famílias 
do município. 
Foram 375 encaminha-

mentos recebidos, benefi-
ciando, em média, 1,5 mil 
pessoas.
Além das doações de rou-
pas, o Fundo Social re-
passou apenas no mês de 
setembro, 323 peças de 
cama e banho e 25 cober-
tores, fruto da parceria 
com a Sabesp, com a rea-
lização da Festa do Boi no 
Rolete.
Nos três meses também 
entregou 21 enxovais para 
gestantes, contendo ma-
cacão, body, pacote de 
fraldas, toalhas de banho 
e rosto, lençol, cobertor e 

meias. Algumas peças são 
confeccionadas pela ofi-
cina de costura do Fundo 
Social.
E sem esquecer das opor-
tunidades, cerca de 140 
pessoas tiveram a chance 
de realizar um curso de 
qualificação profissional, 
nas áreas de automóveis, 
costura, padaria artesanal, 
elétrica, manutenção e 
garçom.
Conheça o Fundo Social 
de Caraguatatuba, situado 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro, tele-
fone: (12) 3897-5656.



página 3A GAzetA dos Municípios04 de outubro de 2019

Prefeitura de Pinda inicia entrega 
de uniformes para estudantes da 

Rede Municipal de Ensino

Prefeitura de Caraguatatuba
apresenta proposta de projetos 

turísticos para o Comtur

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou, no 
dia 1º de outubro, a dis-
tribuição de uniformes 
para estudantes da Rede 
Municipal de Ensino. A 
entrega teve início com 
os Cmeis (centros munici-
pais de educação infantil) 
e seguirá nos próximos 
dias também para as es-
colas municipais. Mais 
de 13.600 alunos de todas 
as unidades educacionais 
municipais da cidade se-
rão beneficiados.
Uma entrega simbólica 
aos pais dos alunos do 
Cmei “João Fleury” (Alto 
Cardoso), marcou primei-
ro dia de distribuição dos 
uniformes, na parte da ma-
nhã. Já na parte da tarde, 
a entrega foi para os pais 
dos estudantes da Cmei 
José Ildefonso, no Laer-
te Assumpção, distrito de 
Moreira César. A entrega 
simbólica contou com as 
presenças do prefeito Dr. 
Isael Domingues, do vi-
ce-prefeito e secretário de 
Governo, Ricardo Piorino 
e do secretário de Educa-
ção, professor Júlio Valle.
Os uniformes são perso-
nalizados com o brasão 
da cidade na frente e, 
nas costas, tem estampa-
do “Prefeitura Munici-
pal Pindamonhangaba” 
e “Secretaria de Educa-
ção”. Cada criança está 
recebendo duas camise-
tas manga curta, uma ca-
miseta manga cumprida, 
uma camiseta regata, uma 

A reunião ordinária do 
Conselho Municipal do 
Turismo (Comtur), re-
alizada na quarta-feira 
(02/10), contou com a 
participação de secretá-
rios e diretores da Prefei-
tura de Caraguatatuba que 
apresentaram propostas da 
administração para inves-
timentos no setor.
O secretário de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento, Pedro Ivo 
de Sousa Tau, falou sobre 
os Procedimentos de Ma-
nifestação de Interesse 
(PMIs) já publicados para 
que empresários possam 
investir na cidade. Entre 
eles estão os serviços de 
operação, manutenção e 
exploração comercial de 
equipamentos e serviços 
do Complexo Turístico 
do Mirante do Camaroei-
ro e do Morro Santo An-
tônio, a implantação dos 
serviços de sistemas de 
compartilhamento de pa-
tinetes elétricos e bikes e 
a implantação do Aquário 
Municipal.
Segundo ele, após a ma-
nifestação de interesse é 
aberto para a apresentação 
dos projetos, “momento 
considerado fundamen-
tal para a participação 
do Comtur que pode dar 
ideias”, explicou o secre-

calça cumprida e jaqueta. 
Para os meninos, também 
duas bermudas e, para as 
meninas, dois shorts saia.
Pais aprovam os unifor-
mes
Claudio Fernandes Bor-
din, pai da Alyce (5 anos), 
que é estudante do Cmei 
João Fleury, é só elogios 
para a iniciativa. “Gosta-
mos muito, achei o unifor-
me muito bom, de quali-
dade ótima. É a primeira 
vez que uma gestão está 
fazendo tanto pelas crian-
ças. E o que também é 
legal que agora todas as 
crianças estão vestidas 
com as mesmas roupas 
então elas ficam iguais, 
até mesmo para não fica-
rem comparando roupas e, 
além disso, quando tiver 
um passeio, estão todas 
identificadas, o que é mui-
to bom para a segurança 
delas. Gostaria de para-
benizar o prefeito e toda a 
equipe da Educação, pois 
estão fazendo um trabalho 
bem bacana”, afirmou.
Para Gabriela Vieira, mãe 
do Leonardo (4 anos), es-
tudante do Cmei Josefina 
Cembranelli, a qualidade 
dos uniformes é o que cha-
ma mais a atenção. “As 
peças são muito bem fei-
tas, de qualidade que im-
pressiona, ficamos muito 
satisfeitos. Sem falar que 
meu filho ficou lindo com 
o uniforme novo”, desta-
cou.
Segurança e igualdade
Para o secretário Prof. Jú-

tário.
Ele ainda falou sobre o 
decreto que libera o taxi 
boat nas praias de Ca-
raguatatuba, bem como 
permite levar os turistas 
para municípios do Litoral 
Norte. Surgiram dúvidas 
a respeito da participação 
de empresas de outras ci-
dades. Está definido que 
há a possibilidade de par-
ticipar, mas precisam estar 
cadastradas em Caragua-
tatuba.
Pedro Ivo também apre-
sentou a proposta de se 
criar recifes artificiais na 
praia da Massaguaçu com 
o objetivo de fomentar o 
turismo nesta região. “A 
implantação de recife arti-
ficial gerará ondas de qua-
lidade e nível profissional 
e vai atrair mais turistas 
para essa praia e já temos 
até empresas interessadas 
na exploração”.
Agora, é necessário fa-
zer um estudo longo com 
batimetria, profundidade, 
micoorganismo e qual se-
ria o tipo de estrutura a ser 
colocada no local. “Im-
portante destacar que essa 
seria a primeira praia com 
recife artificial do país”. O 
projeto já recebeu sinali-
zação positiva da Superin-
tendência Regional do Pa-
trimônio da União (SPU).

lio Valle, os uniformes, 
de fato, são uma conquis-
ta muito grande. “Desde 
2017 estamos trabalhando 
para oferecer os uniformes 
às crianças e, para nós, isso 
significa garantir a igual-
dade entre as crianças. 
Agora, com os uniformes, 
que os pais possam inves-
tir em outras questões que 
sejam fundamentais para a 
família”, pontuou.
De acordo com o prefeito 
Dr. Isael Domingues, uma 
das questões fundamentais 
acerca dos uniformes para 
as crianças é a segurança. 
“Os uniformes facilitam a 
identificação das crianças, 
mesmo fora da unidade 
escolar, e assim sua prote-
ção. É uma alegria muito 
grande poder proporcio-
nar às crianças um uni-
forme como este, bonito, 
de boa qualidade, que vai 
levar isonomia entre os 
estudantes. Isso também é 
uma forma de oferecer um 
ensino cada vez melhor na 
Rede Municipal. Essa é 
uma iniciativa inédita nas 
gestões municipais de Pin-
damonhangaba e vem lado 
a lado com todas as outras 
melhorias que estão sendo 
realizadas”, destacou.
O cronograma de distri-
buição dos uniformes foi 
definido pela Secretaria 
de Educação e seguirá por 
cerca de mais duas sema-
nas, iniciando ainda nesta 
semana a distribuição para 
os alunos das escolas mu-
nicipais.

“Além de combater a ero-
são na orla do bairro e pro-
teger o ecossistema mari-
nho, a estrutura submersa 
também vai impulsionar a 
economia e o turismo da 
região. Com a construção 
dos recifes artificiais, Ca-
raguatatuba estará inse-
rida no cenário do surfe 
mundial, como as cidades 
de São Sebastião, em fun-
ção da praia de Maresias, 
e Ubatuba, a ‘Capital do 
Surf’, que recebem gran-
des eventos da modali-
dade e revelaram atletas 
de renome internacional 
como Gabriel Medina, 
Felipe Toledo e Wiggolly 
Dantas”.
A diretora da Secretaria de 
Obras Públicas, Josiane 
Ferreira de Souza, falou 
sobre o andamento do pro-
cesso de revitalização da 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima (Praça do Artesão), 
no Centro, e da Praça do 
Artesanato, na Martim de 
Sá, que terá aberta a con-
corrência pública nos pró-
ximos dias e do projeto em 
elaboração para a constru-
ção do Portal de entrada 
da cidade. “Aguardamos a 
autorização da Concessio-
nária Tamoios para uma 
das três áreas apontadas 
como ideais para a im-
plantação”.
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Travessão, Centro e Massaguaçu recebem 
audiências da LOA da Prefeitura de
Caraguatatuba na próxima semana

Corpo de Bombeiros do Estado abre 112 
vagas de Guarda-Vidas temporário

nas cidades do Litoral Norte

As audiências públi-
cas para a elaboração da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2020 da Prefei-
tura de Caraguatatuba se-
rão nas próximas segunda, 
quarta e sexta-feira (07, 
09 e 11/10), nos bairros do 
Travessão, Centro e Mas-
saguaçu, respectivamente.  
O orçamento previsto na 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para o 
ano que vem é de R$ R$ 
805.626.705,00.
O projeto da LOA estima 
as receitas e fixa as despe-
sas da Prefeitura de Cara-
guatatuba para o exercício 
seguinte, observando as 
prioridades contidas no 
Plano Plurianual (PPA) e 
as metas previstas na Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Analistas 
da Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimen-
to Estratégico explicam a 
proposta aos moradores. 
O público poderá fazer 
questionamentos, median-
te inscrição prévia.
A primeira reunião ocor-
re nesta segunda-feira 
(07/10), às 19h, na Emei/
Emef Profº Alaor Xavier 
Junqueira, no Travessão. 
A escola fica na Rua José 
Ferreira dos Santos, 381.
Na quarta-feira (09/10), 
O auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc) 
recebe o debate sobre a 
previsão orçamentária 
para 2020. O prédio está 
localizado na Rua Santa 
Cruz, 396 – Centro.
O terceiro e último debate 
será na sexta-feira (13/10), 
às 19h, na Emef Profª An-

O Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo informa que 
estão abertas as inscri-
ções até o dia 28 de outu-
bro para guarda-vidas por 
tempo determinado. São 
112 vagas para o litoral 
Norte e para Caraguatatu-
ba são 20 vagas.
O salário é de R$ 1.290,66, 
acrescido de vale-trans-
porte e vale-refeição. A 
jornada de trabalho será 
de 40 horas semanais.
Para concorrer à vaga, é 
necessário possuir a idade 
mínima de 18 anos e ter 
concluído o ensino funda-
mental ou equivalente. O 
contrato terá duração de 
cinco meses (novembro 
2019 a março 2020).
Entre as atribuições do 

tonia Antunes Arouca, no 
Massaguaçu. O endereço 
é Rua Itália Baff Magni, 
581.
As audiências atendem 
as exigências do Art. 165 
da Constituição Federal, 
Artigo 48 da Lei Comple-
mentar 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), 
Lei 4.320/1964 (Estatui 
Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elabora-
ção e controle dos orça-
mentos e balanços) e Lei 
Orgânica Municipal (Ar-
tigos 3º das disposições 
transitórias, 49 e 63).
A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou audiências 
da LDO nos dias 2,  7  e 
9 de maio, no Centro, Tra-
vessão e Massaguaçu.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, 163, 
piso Superior – Centro. 
O telefone é o (12) 3897-
1101 ou (12) 99779-1638. 
Mais informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail orcamento@
caraguatatuba.sp.gov.br.
Orçamento participativo
Os munícipes de Caragua-
tatuba têm a oportunidade 
de ajudar a prefeitura a de-
finir a aplicação do orça-
mento anual pela internet 
por meio do Orçamento 
Participativo “Sua voz faz 
uma nova cidade”, clican-
do no link http://orcamen-
toparticipativo.caraguata-
tuba.sp.gov.br/form.
Diversos temas são apre-
sentados aos moradores e 
os mais votados recebem 
uma atenção especial du-
rante a elaboração das pe-

guarda-vidas estão: prote-
ção de banhistas, no que 
diz respeito aos riscos de 
afogamento em praias 
ou represas; salvamento 
simples em água; suporte 
básico da vida; prevenção 
passiva na faixa de areia; 
limpeza e conservação das 
dependências de seu local 
de trabalho e de seus ma-
teriais de serviço.
A prova prática será reali-
zada no dia 5 de novembro 
de 2019, a partir das 10 
horas, e será composta pe-
las seguintes etapas: corri-
da de 1.000 metros em até 
oito minutos; e nadar 200 
metros em piscina, em até 
seis minutos.
Para realizar a prova, o 
candidato deverá compa-
recer munido de atestado 

ças orçamentárias.
As opções envolvem as-
suntos relacionados à 
saúde, educação (ensinos 
infantil e fundamental), 
ações de preservação am-
biental, segurança ao ci-
dadão, cultura, esporte e 
lazer, desenvolvimento 
social, desenvolvimen-
to urbano, regularização 
fundiária, geração de 
oportunidade de emprego 
e renda, qualificação pro-
fissional, fortalecimento 
da agricultura familiar, tu-
rismo, saneamento básico, 
coleta seletiva, pavimen-
tação, transporte público, 
iluminação pública, dre-
nagem pluvial (diminui-
ção de riscos de enchen-
tes) e acessibilidade, além 
do espaço reservado para 
sugestões.
Audiências públicas para 
a elaboração da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
2020
Dia 7/10 (segunda-feira) – 
Travessão
19h – Emei/Emef Profº 
Alaor Xavier Junqueira/
Rua José Ferreira dos San-
tos, 381 – Travessão
Dia 9/10 (quart-feira) – 
Centro
18h – Auditório “Mariste-
la de Oliveira” – Fundacc/ 
Rua Santa Cruz, 396 – 
Centro.
Dia 11/10 (sexta-feira) – 
Massaguaçu
19h – Emef Profª Anto-
nia Antunes Arouca/ Rua 
Itália Baff Magni, 581 – 
Massaguaçu
Informações: (12) 3897-
1101/ (12) 99779-1638 e 
e-mail orcamento@cara-
guatatuba.sp.gov.br

médico constando como 
apto para realização de 
atividades físicas (natação 
e corrida).
Os candidatos convocados 
irão passar por treinamen-
to de três semanas.
As inscrições podem ser 
efetuadas no endereço 
eletrônico www.ccb.po-
liciamilitar.sp.gov.br. Em 
Caraguatatuba o candida-
to pode fazer a inscrição 
pessoalmente na sede do 
3º Sub Grupamento de 
Bombeiros Marítimo, na 
Avenida José Herculano, 
7.495, bairro Travessão, 
ou no Posto de Bombeiros 
Marítimo da Praia Mar-
tim de Sá, na Avenida Dr. 
Aldino Schiavi, 600. Não 
haverá cobrança de taxa 
de inscrição.


