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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda realiza
serviço de captura de animais de 

grande porte em vias públicas

CPIC tem terapia comunitária

Circo Big Brothers
arrecada 400 litros de
leite em Moreira César

Prefeitura de Caraguatatuba
participa de simulado de acidente 

na UTGCA no dia 30 de maio
Animais de grande porte, 
soltos, em vias públicas, 
representam risco para a 
segurança de motoristas, 
pedestres e para o próprio 
animal. Por isso, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realiza o serviço de captu-
ra desses animais. A ação 
se dá por meio da Secreta-
ria de Saúde, Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, setor 
de Abrigo Municipal de 
Animais.
O serviço é realizado em 
consonância com os arti-

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas Complemen-
tares) promove a terapia 
comunitária. O objetivo é 
reunir as pessoas para que 
possam compartilhar seus 
desafios diários a fim de 
colaborar com o cresci-
mento do outro.
De acordo com o Cpic, a 
terapia comunitária acon-
tece mensalmente, sempre 
nas terceiras quartas-feiras 
do mês e é aberta ao públi-
co. “A terapia é um espaço 

A parceria entre o Circo 
Big Brothers e o Fundo 
Social de Solidariedade, 
intermediada pela Prefei-
tura através da assessoria 
de Eventos, deu certo e 
vai ajudar muitas pessoas. 
O circo esteve em Moreira 
César e ofereceu algumas 
sessões solidárias, em que 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba participará de um si-
mulado operacional no dia 
30 de maio (quinta-feira), 
na estrada que dá acesso à 
UTGCA-Unidade de Tra-
tamento de Gás – Gasmex 
(Gás Mexilhão), no Pontal 
Santamarina, região Sul 
da cidade.
Será realizada a simula-
ção de um acidente em 
que uma pessoa, com uma 
retroescavadeira, danifica-
rá um dos dutos que pas-
sam pelo local. A região é 
cortada por uma faixa de 
dutos que transportam gás 
natural e gasolina bruta 
(C5+). O acidente simula-
do causará a explosão do 

gos 78 e 79 do código de 
posturas municipal, em 
que consta que é proibida 
a permanência de animais 
soltos em via, praças, es-
tradas ou caminhos pú-
blicos devendo estes ser 
recolhidos ao abrigo de 
animais e retirados pelo 
seu proprietário/tutor em 
até 5 dias, mediante paga-
mento do de multas e taxa 
de administração podendo 
chegar a R$1.000,00. A 
não retirada no prazo esta-
belecido, poderá a muni-
cipalidade promover hasta 

para quem quer ser ouvi-
do e quer ouvir o outro”, 
destaca a coordenadora do 
Cpic, Ticianna Gama.
Os organizadores expli-
cam que a terapia comu-
nitária existe para ser um 
instrumento de promoção 
da solidariedade e empa-
tia entre as pessoas que 
participam dela, sobre tem 
como objetivo incentivar 
de maneira positiva indi-
víduos, famílias e comu-
nidades. Para participar da 

o público poderia trocar 
ingressos por um litro ou 
caixa de leite, ou ainda pa-
cote de leite em pó.
A arrecadação foi de um 
total de 400 litros de leite, 
entre garrafas, caixa e pa-
cotes. A entrega da doação 
foi realizada na sede do 
Fundo Social de Solida-

duto, causando uma víti-
ma.
Com a situação de emer-
gência, serão aciona-
dos a Secretaria de 
Mobilidade Urbana e                                          
Proteção ao Cidadão, De-
fesa Civil, Corpo de Bom-
beiros, Polícia Militar e 
Samu.
Segundo a diretora do De-
partamento de Proteção ao 
Cidadão da Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, Juliana 
Cunha Carvalho de Mace-
do, o objetivo do simula-
do é de fazer uma avalia-
ção do tempo de resposta 
de cada uma das equipes 
acionadas pelo chamado. 

pública, ou seja, leilão.
“A captura de animais sol-
tos em vias e imóveis pú-
blicos, torna-se de tama-
nha importância haja vista 
a prevenção de possíveis 
acidentes de trânsito, as-
pectos de zoonoses na ci-
dade e por fim o cuidado 
com saúde pública”, ava-
liou o diretor de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana.
Para denúncias de animais 
de grande porte soltos em 
vias públicas, o telefone é 
o 3643-2664, 24 horas.

terapia comunitária basta 
ir até o Cpic no dia em que 
acontece a aula, às 8 horas 
da manhã, o Cpic fica na 
rua doutor Jose Luiz Cem-
branelli, 1005, Parque das 
Nações.
Confira as próximas datas 
de terapia comunitária:
19 de junho
17 de julho
14 de agosto
18 de setembro
16 de outubro
20 de novembro

riedade.
“Agradeço aos moradores 
de Moreira César por esse 
ato de solidariedade. Essa 
doação vai ajudar muitas 
famílias de nossa cidade”, 
agradeceu a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues.

Ela explica ainda que o si-
mulado serve para que os 
procedimentos de emer-
gência sejam avaliados.
O simulado está previsto 
no processo Apell que visa 
preparar comunidades de 
área industrial para situa-
ções de emergência. Pro-
cesso Apell é uma parceria 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba e UTGCA em que a 
gestão do Prefeito Aguilar 
Junior procura dar todo o 
suporte necessário para 
as ações que envolvem o 
Apell e a UTGCA
A previsão é de que toda a 
operação leve cerca de 40 
minutos à 1 hora de dura-
ção.
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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 - 
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reira,65.
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A progressão ou a estabilização do grau de deficiência visual acontece 
naturalmente e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos 
não interfere nesse processo. As lentes só servem para corrigir as falhas 
oculares que atrapalham a formação de imagem. Os óculos para estrabis-
mo (vesguice) educam os olhos a corrigir os movimentos descoordenados. 
Nesses casos a falta do uso pode resultar numa acomodação permanente 
da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele 
grudaria no estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete 
não ficaria grudado ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se 
você engolir muito chiclete pode dar o azar de que eles obstruam a saída 
do intestino. Aí, o jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que 
o chiclete provoca no estômago é que a mastigação constante “engana” o 
órgão e ele acumula o suco gástrico à espera de um alimento. Como o ali-
mento não vem, esse suco acaba irritando as paredes estomacais, podendo 
causar gastrite.

Humor

Numa escola americana, a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não 
há mais nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue:
- Agora vamos todos sentar... os azuis claros sentam na frente e os azuis 
escuros sentam lá no fundão.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, 
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 gato todo comportamento 
que detestam nos homens.
***
Um candidato a deputado chega numa cidadezinha do interior para fazer 
campanha e começa o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada em suas casas?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica em suas casas e nas ruas?
- Não...
- Vocês têm esgoto em suas casas?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pen-
durado. Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo aí pendurado?
- Estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, 
você tem que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a 
compaixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo con-
trário, a nossa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas 
que atormentam a nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e o 
mundo tantas tristezas. Quando afastamos esses traços negativos, revela-
mos a nossa verdadeira natureza, o nosso próprio ser positivo e amoroso 
que já estava encoberto, surge então o nosso verdadeiro “EU”. Somos al-
mas mortais e divinas a caminho de casa. Debaixo das camadas de poeira 
sempre fomos diamantes.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão 
nos dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pes-
soas e algumas irão simplesmente nos inspirar e amar para nos fazer feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

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

Livro D-25, FLS. nº 62, Termo nº 6992
Faço saber que pretendem se casar WILLIAN CURSINO SALES e QUEDMA ROSA LOURENÇO, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, 
nascido em 16 de março de 1996, de profissão segurança, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 312, 
Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de EDMON SALES, falecido em Guaianases/SP na data de 2 de 
maio de 2005 e de MARIA ANTONIA SALES, de 50 anos, natural de Caçapava/SP, nascida na data de 3 de janeiro de 1969, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de São Bernardo do Campo-SP, nascida em 28 de fevereiro de 1995, 
de profissão autõnoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Acácio Cardoso, nº 250, Jardim dos Eucalip-
tos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de MARCOS AMARAL LOURENÇO, de 53 anos, natural de Mauá/SP, nascido 
na data de 12 de agosto de 1965 e de LUCIMARA ROSA RIBEIRO LOURENÇO, de 44 anos, natural de Santo André/SP, 
nascida na data de 12 de abril de 1975, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Reunião entre Prefeitura e
comerciantes visa ampliar câmeras

de segurança em Caçapava

No dia 22 de maio, será 
realizada na Associação 
Comercial de Caçapava, 
às 19h, uma reunião en-
tre comerciantes, empre-
sários e representantes 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana, com o ob-
jetivo de apresentar aos                             
comerciantes a possibili-
dade de aderir ao progra-
ma de monitoramento do 
COI (Centro de Operações 
Integradas).
A proposta é ampliar a 
rede de monitoramento 
do município, dentro do 
Programa Cidade Segu-

ra. Hoje o município de 
Caçapava conta com 13 
câmeras na região cen-
tral e quase 200 câmeras 
compartilhadas de estabe-
lecimentos diversos, dos 
quais cerca de 150 são de 
prédios públicos munici-
pais, como escolas e cre-
ches, por exemplo.
Os comerciantes e em-
presários que quiserem 
aderir ao programa não 
terão custo algum. Basta 
ter uma câmera acoplada 
ao seu estabelecimento 
conectada à Internet, pre-
encher um formulário, 

com os dados solicitados 
e a Secretaria de Defesa 
e Mobilidade fará a ava-
liação técnica para que o 
monitoramento deste apa-
relho passe a ser interliga-
do ao COI.
A expectativa é que haja 
cerca de 500 câmeras 
particulares direcionadas 
para as vias públicas na 
região central de Caça-
pava. O COI funciona 24 
horas por dia, com o apoio 
da Guarda Municipal e da 
Polícia Militar. Quem ti-
ver denúncias pode ligar 
no telefone 153 ou 190.
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Funcionários da Prefeitura de
Caraguatatuba fazem capacitação de

programa de gestão energética da Aneel

Caraguatatuba abre inscrições para a
2ª etapa do Circuito Caraguá de Rua

Posto do Sebrae Aqui de Caraguatatuba 
faz gratuitamente Declaração

Anual do MEI até dia 31 de maio

Servidores de diversas se-
cretarias da Prefeitura de 
Caraguatatuba participam 
do projeto de Gestão Ener-
gética Municipal (GEM) 
do Programa de Eficiên-

No dia 27/05 (segunda-
feira), a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Recreação, abrirá mil ins-
crições presenciais para a 
2ª Etapa do Circuito Ca-
raguá de Corrida de Rua, 
que será realizada no dia 
16/06, a partir das 8h, na 
Praia do Camaroeiro.
As inscrições presenciais 
deverão ser feitas na Se-
cretaria de Esportes, das 
9h às 12h e 14h às 17h, nos 
dias 27 e 28 de maio. Na 
Internet, serão disponibili-
zadas 500 inscrições, que 
poderão ser feitas no dia 
29/05, a partir das 10h, no 
site www.amocorrer.com.
br. A entrega do kit será 
no local da corrida, dia 
16/06, das 6h às 7h. Para 
retirada do kit pré prova, o 
atleta deverá portar docu-

Os microempreendedores 
individuais do município 
podem fazer a Declaração 
Anual do Simples Nacio-
nal (DASN-SIMEI) gra-
tuitamente até o dia 31 de 
maio no Posto do Sebrae 
Aqui da Prefeitura de Ca-
raguatatuba. 
O atendimento é das 9h 
às 16h, na Sala do Em-
preendedor, localizada na 
Secretaria de Governo, no 
Centro.
Os interessados devem 
apresentar seus documen-
tos pessoais, faturamento 
do ano de 2018 e todas as 
guias de pagamento emiti-
das. 
Quem não realizar a De-
claração Anual está su-

O treinamento teórico/
prático é aplicado pela 
Eco-Power Soluções Tec-
nológicas Ltda., em parce-
ria com a EDP Bandeiran-
te e a Escola de Governo 
da Secretaria da Adminis-
tração, mas sem ônus para 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba.
A proposta capacita os 
servidores dos municí-
pios, com foco na elabo-
ração de programas de 
eficiência energética e                            
mudança de hábitos, além 
de um planejamento para 
o uso eficiente da energia 
elétrica. 
Este planejamento se dará 
através da elaboração de 
um documento orientador 
conhecido como Plano 
Municipal de Gestão da 
Energia Elétrica (PLAM-
GE). O PLAMGE possi-
bilita estabelecer metas, 
objetivos e estratégias 
para a redução do consu-
mo de energia elétrica do 
município por um período 
de quatro anos.
O conteúdo programático
A capacitação é ministra-
da pelo diretor técnico e 
comercial da Eco-Power 
Soluções Tecnológicas 
Ltda. e o engenheiro ele-
tricista e especialista em 
iluminação, eficiência 
energética e finanças, Luiz 
Felipe Lacerda Pacheco. 
O curso foi dividido em 
cinco módulos de 4h de 
teoria e mais 20 horas de 

cia Energética da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) até dezem-
bro. As aulas são realiza-
das uma vez por mês, das 
8h às 12h, na Secretaria 

mento original, bem como 
o comprovante de inscri-
ção.  Atletas menores de 
18 anos poderão retirar 
o kit mediante autoriza-
ção de maior responsável. 
Esta autorização poderá 
ser preenchida e assinada 
no momento da retirada 
do Kit.
Para a prova do dia 16/06, 
serão observados os se-
guintes locais e horários:
Modalidade 5km e 10km:
Largada: 8h.
Local: Largada e chegada 
na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Modalidade 1000 ME-
TROS
Largada: 7h15.
Local: Largada e chegada 
na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Modalidade 200 ME-
TROS

jeito a multas, perda dos 
benefícios do INSS e a ter 
a empresa cancelada. Na 
ocasião, o empreendedor 
precisa informar se possui 
ou não empregado. Nos 
casos de baixa de MEI, 
também é necessário en-
tregar a DASN-SIMEI.
Quando a Declaração Anu-
al do Simples Nacional do 
MEI (DASN-SIMEI) é 
entregue em atraso, fica 
sujeito ao pagamento de 
multa, no valor mínimo de 
R$ 50, ou de 2% ao mês-
calendário ou fração, inci-
dentes sobre o montante 
dos tributos decorrentes 
das informações prestadas 
na DASN-SIMEI.
A notificação de lança-

prática.
A parte teórica envolve: 
“Metodologia de Elabora-
ção de PLAMGE’s, suas 7 
Etapas e Atividades Asso-
ciadas”; “Noções do Sis-
tema Elétrico Brasileiro e 
a Importância da Eficiên-
cia Energética”; “Tarifa-
ção, Análise da Demanda 
e Fator de Potência”; “No-
ções Técnicas de Trans-
formadores, Motores, 
Iluminação, Ar Condicio-
nado e Energias Alterna-
tivas”; “O Software SIEM 
– Sistema de Informação 
Energética Municipal da 
Eletrobras/Procel”; “Ela-
boração de Projetos Efi-
cientes com suas Análises 
Técnicas, Econômicas e 
Financeiras”; “Métodos 
de Controle do Consumo 
– Medição e Verificação 
e Cenários de Referência/
Eficiência”; e “Elaboração 
de um Planejamento do 
Consumo de Energia Elé-
trica para o Município”.
Na parte prática do curso 
estão incluídas “Criação 
da UGEM – Unidade de 
Gestão Energética Muni-
cipal por Decreto”; “Uti-
lização do Software SIEM 
– Sistema de Informação 
Energética Municipal da 
Eletrobras/Procel”; “Visi-
tas Técnicas as Unidades 
Consumidoras do Municí-
pio”; “Aplicação de Medi-
das Administrativas para 
Acabar com Excedentes 
de Cobrança”; “Elabora-

de Educação, no Indaiá. 
O curso visa capacitar 
os funcionários públicos 
municipais para o uso ra-
cional da energia elétrica, 
com ênfase na economia.

Largada: 7h30.
Local: Largada e chegada 
na Praia do Camaroeiro –  
Caraguatatuba
Distâncias a serem percor-
ridas:
Categoria 0812 (de 08 a 
12 anos) – 200 metros
Categoria 1315 (de 13 a 
15 anos)  – 1 000 metros
As distâncias percorridas 
por cada categoria pode-
rão sofrer pequenas alte-
rações e ajustes em função 
do bairro onde cada etapa 
será realizada, a fim de 
oferecer as melhores con-
dições de participação.
Neste circuito, podem par-
ticipar atletas de ambos os 
sexos, devidamente ins-
critos. As próximas etapas 
serão:
2ª Etapa – 16/06/2019
3ª Etapa – 01/09/2019
4ª Etapa – 05/10/2019

mento da multa por atraso 
na entrega da declaração 
(MAED) é gerada no mo-
mento da transmissão da 
declaração e estará dis-
ponível para pagamento 
da impressão do recibo 
de entrega da DASN- SI-
MEI. Caso o pagamento 
seja feito em até 30 dias, 
a multa será reduzida em 
50%, totalizando R$ 25.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1.011 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3889-1410 ou 
pelo e-mail  sala.empre-
endedor@caraguatatuba.
sp.gov.br.

ção de Projetos de Eficiên-
cia Energética”; e “Elabo-
ração do Plano Municipal 
de Gestão da Energia Elé-
trica – PLAMGE”.
Cursos
Os servidores interessados 
nos cursos oferecidos pela 
Escola de Governo da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
devem preencher a solici-
tação de inscrição no site 
http://servidor.caraguata-
tuba.sp.gov.br/ e encami-
nhá-la para o email escola.
governo@caraguatatuba.
sp.gov.br, com as assina-
turas do chefe imediato 
e do secretário da pasta. 
Não são aceitas inscri-
ções sem o preenchimento 
completo das informações 
e de servidores que fize-
ram os respectivos cursos 
em anos anteriores. O ser-
vidor precisa ser cadastrar 
em capacitações que serão 
aproveitadas no desempe-
nho da sua função na se-
cretaria.
As turmas serão comple-
tadas por ordem de en-
vio das inscrições ou em 
dois dias úteis antes da 
data prevista para o início 
do curso.    A Escola de 
Governo está localizada 
na Av. Goiás, 615 – In-
daiá.  Mais informações 
pelo telefone (12) 3883-
9523/3883-9668,  What-
sApp (12) 99775-2420 
ou pelo e-mail escola.
governo@caraguatatuba.
sp.gov.br.
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Parque da Moçota recebe
grupo Ciranda das

Flores neste domingo

Prefeitura de Caçapava realiza
recapeamento asfáltico na 
Rua João Moreira da Costa

Velório Municipal e
Cemitério passam

por melhorias e reformas

O Parque da Moçota vai 
receber, no domingo, 19 
de maio, das 10h às 12h, o 
grupo Ciranda das Flores, 
que fará a Roda Aberta de 
Dança Circular aberta à 
população. A participação 
é gratuita e não tem limite 
de idade. As danças circu-
lares são manifestações de 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras, terminou, no dia 10 
de maio, o recapeamento 
asfáltico na Rua João Mo-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, termina esta semana, 
a troca dos assentos dos 
bancos, nas salas do Veló-
rio Municipal. Ao todo são 
seis bancos de 9 metros de 
comprimento, que estão 
recebendo assento cerâmi-
co, imitando madeira, nas 
três salas do espaço.

todo o mundo e podem ser 
realizadas com qualquer 
tipo de música e em qual-
quer época. O objetivo da 
prática é valorizar a coo-
peração mútua, aproxi-
mando pessoas e amplian-
do o acesso às diversas 
culturas e tradições, por 
meio da música.

reira da Costa (Rua do De-
pósito do Nilo). 
Foram asfaltados 168 
metros de via, numa área                  
total de 1.212 m². As 

As melhorias no prédio 
vêm sendo feitas desde 
abril, quando foram tro-
cadas as lâmpadas incan-
descentes por lâmpadas 
de led, 40 no total, insta-
ladas tampas nos vasos 
sanitários dos banheiros e 
arrumado o bebedouro. O 
velório também recebeu 
uma cadeira de rodas, que 
ficará a disposição dos 

As rodas geralmente são 
formadas por um focaliza-
dor, que conduz o grupo. 
O grupo Ciranda das Flo-
res foi criado no final de 
2016 pela psicóloga Elai-
ne Miragaia e há dois anos 
se apresenta na Moçota, 
sempre no 3º domingo de 
cada mês.

obras são realizadas com                         
recursos próprios e cons-
tam no cronograma de 
ações da Secretaria de 
Obras.

munícipes, quando neces-
sário. Outro espaço que 
passou por melhorias foi 
o Columbário Perpétuo no 
Cemitério Municipal, que 
recebeu revitalização da 
pintura e um novo sistema 
de numeração. A próxima 
etapa será a pintura das 
salas do Velório, prevista 
para começar até o final 
deste mês.

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2019 - PROC. ADM. Nº 204/2019 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é a Contratação por 
tempo determinado de Prestadores de Serviços para Execução de 
Projetos de Dança e Ginástica Adaptada, conforme condições des-
critas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais ane-
xos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 20/05 a 
03/06/2019 - Horário: 09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 
338, Bairro Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 04/06/2019 
com agendamento prévio com o candidato. A Chamada Pública na 
integra poderá ser consultada no endereço acima citado ou retirada 
GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.
potim.sp.gov.br.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 063/2018 – Tomada de Preços Nº 007/2018 – Contratação 
de Empresa para elaboração do Plano de Drenagem do Município de 
Potim, conforme as Especificações constantes do Edital e seus Ane-
xos – Tendo em vista a publicação efetuada referente à publicação 
do resultado de abertura da Proposta Técnica e mediante parecer e 
despacho da Sra. Raphaela C. P. Abrantes, Secretária de Administra-
ção, no uso de suas atribuições, torna nulo os atos praticados após 
a interposição de recurso da empresa VALLENGE CONSULTORIA, 
PROJETOS E OBRAS LTDA devido à não observância ao Artigo 109 
§ 3º da Lei 8.666/93. Sendo assim, ficam comunicados os demais lici-
tantes da interposição de recurso e concede-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após esta publicação, para contrarrazão. Potim, 15 de maio 
de 2019. André L. S. Oliveira – Presidente Comissão de Licitação.


