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A GAzetA dos Municípios

Após ampliação, COI divulga balanço
de 5 anos de atuação

Contribuintes em débito
podem aderir a programa de

recuperação pela internet

CAS recolhe 90 toneladas 
de lixo em residências de 

acumuladores

A Prefeitura de Taubaté 
realiza a entrega da am-
pliação do Centro de Ope-
rações Integradas (COI), 
às 10h, na próxima sexta-
-feira, dia 20 de dezembro. 
Após 5 anos de atuação, 
foram registradas 28.626 
ocorrências.

Contribuintes de Taubaté 
podem aderir ao programa 
de recuperação de créditos 
municipais pela internet. 
A medida serve para quem 
pretende fazer o pagamen-
to da dívida a vista até o 
dia 30 de dezembro, com 
redução de 90% de multa 
e juros.
Quem estiver interessado 
pode acessar o portal da 
prefeitura pelo endereço  
www.taubate.sp.gov.br, 
clicar em acesso rápido, 
serviços on line e dívida – 
boleto a vista. Em seguida, 
o contribuinte deve colo-
car o número da inscrição 
sem ponto no campo cor-
respondente e preencher 
seus dados pessoais para a 
liberação do boleto.
Os contribuintes que não 
moram em Taubaté com 
interesse em aderir ao 
programa pela opção de 

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté encerra o ano de 
2019 com um saldo de 90 
toneladas de materiais re-
colhidos de residências de 
acumuladores compulsi-
vos. A última operação foi 
realizada na semana pas-
sada na residência de uma 
idosa de 74 anos. Entre os 
dias 11 e 13 de dezembro, 
foram recolhidas 10 tone-
ladas dos materiais mais 
diversos. A operação con-
tou com o apoio da Secre-
taria de Serviços Públicos.
No ano passado, foram re-
colhidas 30 toneladas de 
materiais. O recolhimento 
em 2017 foi de 22 tonela-
das.
A população pode cola-

Além dos segmentos da 
Segurança Pública: Polí-
cia Militar (11.144 ocor-
rências), Guarda Munici-
pal (4.800 ocorrências), 
Bombeiros (1.101 ocor-
rências), Defesa Civil (98 
ocorrências), o sistema 
de vigilância por câmeras 

parcelamento em 12 me-
ses podem entrar em con-
tato com a prefeitura pelo 
e-mail pmt.arrecadacao@
taubate.sp.gov.br para for-
malizar o acordo.
O programa de recupera-
ção de créditos municipais 
passou a valer nesta se-
gunda-feira, dia 16 de de-
zembro. A lei 5.525/2019, 
que institui o programa, 
foi aprovada pela Câmara, 
sancionada  pela prefeitu-
ra e publicada no último 
sábado, dia 14 de dezem-
bro. O programa vigora 
até o dia 30 de dezembro.
Estão inseridos no progra-
ma  créditos municipais 
de natureza tributária e 
não tributária, vencidos 
até 31 de dezembro de 
2018. Podem ser incluídos 
neste programa eventuais 
saldos de parcelamentos 
em andamento, em atraso 

borar e encaminhar as de-
núncias no endereço acu-
muladores.compulsivos@
taubate.sp.gov.br. A ideia 
é envolver a comunidade 
no monitoramento e com-
bate a este transtorno. A 
acumulação caracteriza-se 
pela dificuldade de des-
fazer-se de pertences, em 
consequência de uma forte 
percepção da necessidade 
de conservá-los e do so-
frimento associado ao seu 
descarte.
Atualmente 14 casos 
são acompanhados pelo 
projeto de acumulado-
res compulsivos, sendo 
8 submetidos a acompa-
nhamento regular. Desde 
2015, o CAS mantém em 
parceria com a Secretaria 

possui interfaces volta-
das à Mobilidade Urba-
na (1.618 ocorrências) e 
também traz benefícios 
diretos para a fiscalização 
do descarte irregular de 
lixo e entulho irregular 
(165 ocorrências) além 
do monitoramento do des-

ou não, à exceção de res-
trições discriminadas pela 
legislação. Para participar 
do programa, os devedo-
res devem assinar um ter-
mo de confissão de dívida.
Para mais informações, 
os contribuintes podem 
comparecer à Divisão de 
Controle de Arrecadação, 
localizada no Palácio do 
Bom Conselho (avenida 
Tiradentes, 520), das 8h às 
17h, ou entrar em contato 
pelos telefones 3625-5143 
ou 3625-5080.
A lei sancionada tam-
bém trata de débitos de 
ex-alunos já formados e 
de alunos desistentes da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) e dos cursos da 
Escola de Aplicação Dr. 
Alfredo José Balbi. Esses 
casos devem ser tratados 
diretamente com a univer-
sidade.

de Desenvolvimento e In-
clusão Social (Sedis) este 
projeto. As ações incluem 
o levantamento dos casos 
problemáticos, a criação 
e manutenção de vínculo 
com os portadores, ações 
de remoção de inservíveis 
e acompanhamentos in-
tersetoriais. As atividades 
também contam com a 
participação de profissio-
nais do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps).
O projeto também conta 
com o apoio do Ministé-
rio Público por meio da 
4ª Promotoria de Justi-
ça. Cabe ao representan-
te do MP o ajuizamento 
de ações que permitem o 
cumprimento de remoções 
coercitivas de materiais.

locamento de ambulân-
cias (335 ocorrências) e 
do acionamento do Samu 
(264 ocorrências) em caso 
de acidentes, por exemplo.
O sistema de monitora-
mento foi inaugurado em 
2014 com 100 câmeras e 
posteriormente ampliado 
para 130 equipamentos. 
Após a ampliação outras 
30 câmeras reforçam o 
cinturão de segurança e 
as 130 já existentes foram 
substituídas por equipa-
mentos mais modernos.
Os prédios públicos tam-
bém contam com moni-
toramento constante com 
a operação de 204 equi-
pamentos. A central de 
monitoramento é operada 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública e funciona 
24 horas por dia.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-

sos à cidade e permitem a 
localização e recuperação 
de carros furtados e rou-
bados.
Em março de 2017, o SIO-
PM (Sistema de Informa-
ções Operacionais da Po-
lícia Militar) foi instalado, 
permitindo que as ligações 
feitas ao 190 sejam dire-
cionadas ao COI quando 
a natureza da ocorrência 
estiver relacionada a ques-
tões municipais.
No segmento da Mobili-
dade Urbana, o COI conta 
com diversos equipamen-
tos de trânsito, entre rada-
res fixos, radares móveis, 
fiscalização de avanços 
semafóricos e lombadas 
eletrônicas.
Em cinco anos de funcio-
namento, o COI registrou 
28.626 ocorrências, cul-
minando com o auxílio a 
930 prisões.
Das quase 30.000 ocor-
rências registradas nes-

tes cinco anos, a grande 
maioria teve a Polícia 
Militar acionada para de-
flagrar operações e abor-
dagens. Entre elas estão, 
por exemplo: uso e tráfico 
de entorpecentes (504), 
roubos e furtos (240), ati-
tudes suspeitas (1.240), 
captura de foragidos (36), 
desinteligência (385), en-
tre outras, como pichação, 
direção perigosa, dano ao 
patrimônio público, pas-
seatas, abordagem sociais 
e descarte irregular de re-
síduos.
A lista completa com os 
endereços das câmeras de 
monitoramento e os equi-
pamentos de fiscalização 
de trânsito (radares fixos e 
móveis, avanço semafóri-
co e lombadas eletrônicas) 
estão disponíveis nos en-
dereços eletrônicos: http://
www.taubate.sp.gov.br/
coi/ e http://www.taubate.
sp.gov.br/radar/.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 

Guarda Municipal salva 
bebê engasgado

Agentes da Guarda Civil 
Municipal de Taubaté sal-
varam uma bebê de ape-
nas um mês de um engas-
gamento. A intervenção 
ocorreu nessa segunda-

-feira, às 12h50 na região 
central da cidade. Maria 
Lúcia dos Santos procurou 
a unidade do COI Móvel, 
na Praça Dom Epaminon-
das e pediu ajuda. Sua filha 

teria se engasgado com a 
própria saliva. Os guardas 
presentes realizaram os 
procedimentos orientados 
para estes casos e conse-
guiram salvar a criança.

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

Livro D-25, FLS. nº 133, Termo nº 7134
Faço saber que pretendem se casar DIONI DA SILVA RAMALHO e PÂMELA GABRIELE IZIDORO DA CONCEIÇÃO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Jacareí-SP, nascido em 19 de agosto de 1986, de profissão frentista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Sete, nº 495, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de RENATO DA SILVA RAMALHO, natural 
de Jacareí/SP, residente e domiciliado em Jacareí/SP e de MARIA VERA LUCIA PAULA RAMALHO, natural de Santana 
Guanabara/MG, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 05 de julho 
de 1996, de profissão atendente, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de OLIVIO DA CONCEIÇÃO, de 43 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 26 de agosto de 1976 e de 
DIRCE APARECIDA IZIDORO, de 43 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 22 de abril de 1976, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 133, Termo nº 7135
Faço saber que pretendem se casar SÉRGIO PAES JUNQUEIRA e ADRIANA LIMA MENDONÇA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cruzeiro-SP, 
nascido em 26 de abril de 1963, de profissão cirurgião dentista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Santa Cruz, nº 05, Centro, Cruzeiro/SP, CEP 12701-470, Centro, filho de ANTONIO LEAL JUNQUEIRA, falecido em Cru-
zeiro/SP na data de 09 de março de 2017 e de MARIA JOSÉ PAES JUNQUEIRA, de 77 anos, natural de Pontal/SP, nascida 
na data de 09 de abril de 1942, residente e domiciliada em Cruzeiro/SP. Ela é natural de Ponte Nova-MG, nascida em 19 de 
fevereiro de 1972, de profissão funcionária pública, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Castro Alves, nº 
68, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSÉ CRUZ DE MENDONÇA, de 81 anos, natural de São 
Geraldo/MG, nascido na data de 10 de agosto de 1938, residente e domiciliado em Raul Soares/MG e de MARIA GERALDA 
LIMA MENDONÇA, de 72 anos, natural de Raul Soares/MG, nascida na data de 13 de julho de 1947, residente e domiciliada 
em São JOão Del Rei/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. 

Livro D-25, FLS. nº 134, Termo nº 7136
Faço saber que pretendem se casar TIAGO ESTEVAM DA SILVA e MIRIAN APARECIDA MACHADO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremem-
bé-SP, nascido em 27 de abril de 1985, de profissão auxiliar de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua João Francisco da Mota, nº 121, Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ MARCIO DA SILVA, de 
59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 03 de março de 1960 e de FATIMA ESTEVAM DO CARMO SILVA, de 
55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de outubro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 15 de junho de 1979, de profissão serviços gerais, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CARLOS MACHADO, desaparecido há 40 anos e de 
MARIA EGIDIA MACHADO, de 67 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de março de 1952, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. 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.
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Alunos das Escolas do 
Trabalho comemoram
formatura no Sedes

Cadastro Único celebra 
Natal com famílias

beneficiárias

Alunas do Fussta e Escola 
do Trabalho promovem

Feira de Artesanato

A Escola do Trabalho de 
Taubaté realizou, na noite 
da última sexta-feira, 13 
de dezembro, a cerimônia 
de entrega dos certificados 
a aproximadamente 1.500 
alunos. 
A formatura aconteceu no 
teatro do Sedes e contou 
com a presença de autori-
dades, familiares e convi-
dados.
Neste ano, cerca de 12 mil 
alunos se formaram pela 
Escola do Trabalho nas 

O setor de Cadastro Úni-
co, que pertence à Secre-
taria de Desenvolvimen-
to e Inclusão Social de 
Taubaté, realiza na próxi-
ma quarta-feira, dia 18 de 
dezembro, às 8h30, uma 
confraternização de Natal 

Alunas do Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) e da Escola do 
Trabalho do Centro reali-
zam nesta terça-feira, dia 
17 de dezembro, das 9h 
às 17h, uma feira de arte-

unidades Jaboticabeiras I, 
Jaboticabeiras II, Cecap, 
Alto do Cristo, Gurilândia, 
Sítio Santo Antônio, Santa 
Tereza, Marlene Miranda, 
Estiva, Areão, Parque Três 
Marias e Centro.
Além das aulas teóricas, 
os cursos contemplam 
aulas práticas para que os 
alunos saiam prontos para 
o mercado de trabalho. 
São oferecidos cursos nas 
áreas de construção civil, 
beleza, gestão, tecnologia 

para as famílias e usuários 
que acessam o equipa-
mento.
O evento conta com de-
coração natalina, pa-
pai noel para entrega de                                  
presentes e guloseimas 
às crianças, além de                          

sanato nas dependências 
da sede da prefeitura, no 
Bom Conselho. No sába-
do, dia 21 de dezembro, a 
exposição será das 9h às 
20h, no Makro Atacadista, 
localizado na avenida dos 

da informação, idiomas, 
alimentos, modas, indus-
trial, automotiva e artesa-
nato.
A Escola do Trabalho é 
uma instituição de ensino 
da Prefeitura de Taubaté 
e está em funcionamen-
to  desde 1984. Oferece à 
população cursos profis-
sionalizantes gratuitos de 
curta duração, tendo como 
objetivos principais a ge-
ração de renda e o empre-
endedorismo.

brincadeiras e show mu-
sical.
O Cadastro Único está lo-
calizado na Rua Pasqua 
Scalzoto Pastorelli nº 82, 
Jardim das Nações, ao 
lado do Pronto Socorro 
Odontológico.

Imigrantes, 111, distrito 
de Quiririm. As peças ela-
boradas pelas alunas são 
confeccionadas com di-
versos tipos de materiais : 
feltro, cartonagem, deco-
pagem, entre outros.
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Empresários integrantes 
do Cidade Florida recebem 

certificados em Pinda

Mais de 1800 crianças da 
Rede Municipal de Pinda 
participam de formatura

Município de Pinda presta 
socorro às vítimas

de estragos da chuva

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, realiza, nesta quin-
ta-feira (19), às 15 horas, 
a entrega de certificados 
para empresas parceiras 
que aderiram ao programa 
Cidade Florida. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quinta-feira (12), a ceri-
mônia de formatura de 
1880 estudantes dos quin-
tos anos, de 37 escolas, da 
Rede Municipal de Ensi-
no. O evento foi realizado 
no ginásio da Associação 
Atlética Ferroviária e con-
tou com grande público, 
formado por alunos, pro-
fessores, equipe da Secre-
taria de Educação, auto-
ridades, pais e familiares 
dos formandos.
A cerimônia foi aberta 
pelo grupo Bola de Meia, 
que deu um toque de des-
contração ao evento, re-
alizando atividades inte-
rativas com as crianças, 
gestoras e autoridades.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento e da Defesa Civil, 
vem prestando auxílio às 
famílias vítimas da forte 
chuva de sexta-feira (13) 
em vários bairros rurais.
Durante todo o sábado 
(14) foram realizados 
serviços de desobstru-
ção e abertura provisória 
do acesso do bairro Pau 
D’alho e das Oliveiras 
-possibilitando o tráfego 
de veículos e do grupo de 
manutenção da rede de 
energia elétrica, que foi 
danificada, mas restabele-
cida no mesmo dia.
Ainda no sábado, também 
houve força tarefa na re-
gião do Ribeirão Gran-
de, com equipes fazendo 
remoção de terra e apoio 
às famílias. No domingo 
(15), as equipes avança-

O evento será                                   
realizado no auditório da 
Prefeitura.
O Programa Cidade Flori-
da visa o aprimoramento 
da manutenção, conserva-
ção e melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas 
das praças, rotatórias, can-

Prestigiaram a formatura 
o prefeito Dr. Isael Do-
mingues, a primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues, o vi-
ce-prefeito e secretário de 
Governo, Ricardo Piorino, 
o vice-presidente da Câ-
mara Carlos Moura Ma-
grão, os vereadores Gis-
lene Cardoso e professor 
Oswaldo, o subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luís de Paula Santos, o 
secretário de Educação, 
Prof. Júlio Valle e toda a 
equipe da Secretaria de 
Educação da Prefeitura.
Durante a cerimônia, que 
marcou a despedida das 
crianças da Rede Muni-
cipal de Ensino, os alu-

ram para o bairro do Ro-
deio e para a estrada do 
pesqueiro Serra Azul, de-
sobstruindo estradas com 
remoção de galhos, terra e 
lama. Nestes locais não há 
mais moradores ilhados, 
no entanto os trabalhos nas 
estradas continuam, prin-
cipalmente de limpeza. 
Ao todo, 17 propriedades 
rurais foram atingidas e ti-
veram prejuízos materiais. 
Esta semana a Prefeitura 
também recebeu apoio do 
Exército Brasileiro para 
auxiliar nas ações.
De acordo com o diretor da 
Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba, Josué Bondioli, 
outros pontos também fo-
ram afetados e as equipes 
trabalharam, como estrada 
do Kanegae e Piracuama – 
com problemas nas estra-
das e inundação de casas.
As secretarias de Saúde e 

teiros centrais e laterais de                                                   
P i n d a m o n h a n g a b a , 
sob responsabilida-
de do Poder Municipal 
ao                              permitir 
adoção                          espon-
tânea ou por compensação 
ambiental de áreas verdes 
pela sociedade civil.

nos Victor Hugo Pereira 
Correia e Vitória Gabriele 
Gonçalves dos Reis, da 
EM Professor Lauro Vi-
cente de Azevedo, foram 
os oradores, falando em 
nome de todos os forman-
dos e deixando uma men-
sagem positiva de todos os 
anos felizes que viveram 
na Rede Municipal. A pro-
fessora Suelen Aparecida 
de Oliveira, da EM Odete 
Corrêa Madureira, falou 
em nome de todos os pro-
fessores.
As autoridades que com-
puseram a mesa deram sua 
mensagem e, em seguida, 
todos foram convidados a 
descer do palco e tiraram 
fotos com todas as turmas 
de formandos.

de Assistência Social tam-
bém está com equipes fa-
zendo laudos e prestando 
os auxílios necessários às 
famílias afetadas. “O ob-
jetivo é encaminhar o le-
vantamento para a coorde-
nadoria regional de defesa 
civil para obtenção de do-
nativos como cesta básica, 
colchões e cobertores”, 
explicou. Paralelamente a 
isso, o município também 
auxilia, por meio do Fun-
do Social, com apoio aos 
voluntários no envio e dis-
tribuição de donativos.
Em relação aos casos com 
necessidade de reconstru-
ção de pontes, estradas e 
infraestrutura rural, a De-
fesa Civil iniciou o pre-
enchimento do sistema de 
Defesa Civil, para habili-
tar o município a ser com-
preendido nos recursos 
destinados à reconstrução.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 
- A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de aber-
tura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de 
Preços Nº 008/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO EM CONCRETO BE-
TUMINOSO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIM-
PLÍCIO SOARES DA CUNHA NETO, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 
17/12/2019 no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se 
a Comissão nomeada através Portaria Nº 246/2019 para julgamento 
dos preços apresentados. Após aberto os envelopes chegou-se ao 
seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: TRACTOR TER-
RA TERRAPLENAGEM TRANSP. E CONST. CIVIL LTDA, com valor 
total de R$ 549.531,75. Fica aberto o prazo recursal. André L. S. Oli-
veira – Presidente da Comissão de Licitações.


