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A GAzetA dos Municípios

Área de Museus de Taubaté define
calendário de ações para 2020

Prefeitura de Caçapava realiza
programação gratuita de férias 

a partir de ontem (13/01)

Prefeitura de Taubaté abre 
1.042 vagas para oficinas

culturais em 2020

Ana Carolina leva multidão à
Praça da Cultura em Caragutatuba

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté define 
um calendário de ações 
para a Área de Museus. 
As atrações têm início em 
janeiro, seguem até de-
zembro e serão divulgadas 
mês a mês. Até o dia 31 
de janeiro, os interessados 
podem conferir uma ex-
posição que traz os traba-
lhos de artes visuais com 
a temática “Patrimônio 
Cultural de Taubaté”, pro-
duzidos pelos alunos do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. A mostra reúne 
técnicas diversas como 
xilogravuras, pinturas a 
óleo e acrílico, giz pastel 
e lápis de cor. O objetivo 
é demonstrar ao visitante 
a diversidade de técnicas 
desenvolvidas nos cursos 
ofertados pela Secreta-
ria de Turismo e Cultura. 
O público confere essas 
obras no espaço de expo-
sição temporária Francis-
co Leopoldo e Silva, que 
fica na sede da Área de 
Museus, à avenida Thomé 
Portes del Rey, 925 no Jar-
dim Ana Emília. A sede da 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
promove a partir de ontem 
(13 de janeiro) mais uma 
edição do projeto Agita 
Férias, que tem por obje-
tivo levar recreação para 
crianças durante o período 
de férias. 
As atividades                                        
gratuitas serão realizadas 
em seis bairros do municí-
pio, sempre das 12h30 às 
16h.
Cama elástica, tênis de 
mesa, jogos de mesa, de-
senho para pintar, pintura 
de rosto e muita recreação 
fazem parte da programa-
ção.
O primeiro bairro a rece-
ber as atividades é Nova 
Caçapava, ontem e hoje. A 
programação será realiza-
da na EMEI “Profª Maria 
Eugênia da S. Ayello Fa-
ria” ( Av. Dr. João Panta-
leão, 30).
Nos dias 15 e 16, as ati-
vidades serão levadas ao 
bairro Caçapava Velha, 
na EMEI Profa. Hieda 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, abre 
de 15 de janeiro a 7 de 
fevereiro, matrículas para 
1.042 vagas em oficinas 
culturais para o ano de 
2020. Os interessados de-
vem comparecer na secre-
taria do Centro Cultural 
Toninho Mendes, no pe-
ríodo mencionado, das 8h 
às 17h, munidos de cópias 
e originais para conferên-

A cantora de MPB, Ana 
Carolina, levou uma mul-
tidão para a Praça da 
Cultura, neste domingo 
(12/01), durante o Cara-
guatatuba Summer Festi-
val 2020.
Ela apresentou suces-
sos como “Quem de Nós 
Dois”, “É Isso Aí”, “Con-
fesso”, “Eu Sei que Vou 
Te Amar”, “Pra Rua Me 
Levar”, “Garganta” e mui-
to mais.
Antes da apresentação 
principal a atração local 
foi a banda Conexão Cen-
tral.

Área de Museus; o Museu 
Histórico, Folclórico e Pe-
dagógico Monteiro Loba-
to (Sítio do Picapau Ama-
relo); o Centro Cultural 
Toninho Mendes e a Bi-
blioteca Municipal Prof. 
José Jerônymo de Souza 
Filho (Praça Dr. Barbosa 
de Oliveira) recebem até 
2 de fevereiro a exposi-
ção “Presépios: um olhar, 
um presente”. São peças 
produzidas pelos alunos 
da oficina “Santaria”, mi-
nistrada por Alexandre de 
Morais, que os convidou a 
produzirem uma peça do 
Presépio de Natal a partir 
de suas visões criativas.
No Museu da Imigração 
Italiana, em Quiririm, 
a atração é a exposição 
“Santa Terezinha”, que 
fica disponível para vi-
sitação até o final deste 
mês. São três painéis com 
fotografias que contam a 
história da santa, da cons-
trução do santuário e da 
transformação paisagísti-
ca da praça com a passa-
gem dos anos.
E no Museu Monteiro Lo-

de Mattos Spinelli (Praça 
Nossa Senhora D’ Ajuda, 
79).
O bairro Pinus 1 recebe-
rá o projeto nos dias 20 e 
21 de janeiro, na Escola 
Estadual Luciana Damas 
Bezerra (Estrada Caman-
ducaia).
Na Vila Menino Jesus, a 
programação será desen-
volvida no Parque Ecoló-
gico da Moçota, nos dias 
22 e 23 (Rua Antonio 
Guedes Tavares, S/N).
Na Piedade, o projeto será 
realizado nos dias 27 e 28, 
na EMEF “Profa. Her-
mengarda Rodrigues Bra-
ga (Rua Benjamim Elias, 
175).
A programação termina 
nos dias 29 e 30, no Jar-
dim Maria Elmira, com 
atividades na Escola Es-
tadual Profa. Ruth Sá (Av. 
Monsenhor Theodomiro 
Lobo).
Projeto Agita Férias – de 
13 a 30 de janeiro. In-
formações: Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer. 
Tel. (12) 3652-9222.

bato, a programação de 
janeiro faz parte do pro-
grama “Férias no Museu 
é Legal”. Durante a se-
mana, de terça a sexta-fei-
ra, a programação conta 
com visitas monitoradas 
a partir das 10h30, pre-
sença e interação com os 
personagens da Turma 
do Sítio a partir das 13h. 
Uma sessão de teatro às 
15h, devendo o visitante 
retirar uma senha com 30 
minutos de antecedência 
na porta do casarão. Das 
13h às 16h30 oficinas pe-
dagógicas como Presentes 
de Ano Novo (de 14 a 17 
de janeiro), Dobraduras da 
Cuca (de 21 a 24 de janei-
ro) e Pintura Facial (28 a 
31 de janeiro). No final de 
semana, dias 11 e 12 de ja-
neiro, haverá duas sessões 
de teatro, às 11h e às 16h e 
a dois horários, das 10h às 
12h e das 14h às 16h, ofi-
cina pedagógica Petecas 
do Visconde.
O intuito das ações é apro-
ximar o público da produ-
ção cultural desenvolvida 
em Taubaté.

cia dos seguintes docu-
mentos: certidão de nasci-
mento, RG, CPF, CNH e 
comprovante de endereço. 
Também é necessária uma  
foto 3 X 4 e declaração 
escolar quando menor de 
idade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à Praça 
Coronel Vitoriano, 1 no 
Centro. Mais informações 
pelo telefone 3621-6040..
Página 03

Já no sábado (11/01), mes-
mo com a chuva que atin-
giu a cidade, fãs acompa-
nharam o show do grupo 
Rastapé na Praça de Even-
tos do Porto Novo, Região 
Sul de Caraguatatuba.
A banda uniu os amantes 
do som da sanfona, o rit-
mo do triângulo e a batida 
da zabumba há duas déca-
das. A galera foi ao delírio 
após o grupo apresentar 
canções como “Colo de 
Menina”, “Um Anjo do 
Céu” e “Fale Comigo”.
A abertura do show princi-
pal.. Página 03
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Livro D-25, FLS. nº 137, Termo nº 7142
Faço saber que pretendem se casar ANDREW BATISTA DE MACEDO e MARIA EDUARDA MONTEIRO HILÁRIO DE 
SOUSA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 07 de junho de 1995, de profissão autonomo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 140, Bairro do Una, Tremembé/SP, filho de HELIO BATISTA DE 
MACEDO, de 53 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascido na data de 11 de novembro de 1966, residente e domiciliado 
em Caraguatatuba/SP e de PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 23 
de fevereiro de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 01 de junho de 
1999, de profissão autonoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Taufik Simão Berbare, nº 368, Parque 
São Luis, Taubaté/SP, filha de CLAUDINEI HILÁRIO DE SOUSA, falecido em Taubaté/SP na data de 02 de março de 2002 
e de MICHELE REGIANE MONTEIRO, de 42 anos, nascida na data de 07 de janeiro de 1978, 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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Prefeitura de Taubaté abre 
1.042 vagas para oficinas 

culturais em 2020

População de Caçapava deve
acionar Defesa Civil, COI e

Bombeiros em caso de emergência

Ana Carolina leva multidão 
à Praça da Cultura

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, abre 
de 15 de janeiro a 7 de 
fevereiro, matrículas para 
1.042 vagas em oficinas 
culturais para o ano de 
2020.
Os interessados devem 
comparecer na secretaria 
do Centro Cultural Toni-
nho Mendes, no período 
mencionado, das 8h às 
17h, munidos de cópias e 
originais para conferência 
dos seguintes documen-
tos: certidão de nasci-
mento, RG, CPF, CNH e 
comprovante de endereço. 
Também é necessária uma  
foto 3 X 4 e declaração 
escolar quando menor de 
idade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à Praça 

Com as chuvas dos últi-
mos dias, é importante que 
a população fique atenta e 
acione, em caso de emer-
gência, como queda de 
árvores ou alagamentos, 
uma das seguintes insti-
tuições, nos respectivos 
números:
- Defesa Civil – 199 ou 
3653-7284 (Caçapava)
- Corpo de Bombeiros – 
193
- COI (Centro de Opera-
ções Integradas) 153 ou 

A cantora de MPB, Ana 
Carolina, levou uma mul-
tidão para a Praça da 
Cultura, neste domingo 
(12/01), durante o Cara-
guatatuba Summer Festi-
val 2020.
Ela apresentou suces-
sos como “Quem de Nós 
Dois”, “É Isso Aí”, “Con-
fesso”, “Eu Sei que Vou 
Te Amar”, “Pra Rua Me 
Levar”, “Garganta” e mui-
to mais.
Antes da apresentação 
principal a atração local 
foi a banda Conexão Cen-
tral.
Já no sábado (11/01), mes-
mo com a chuva que atin-
giu a cidade, fãs acompa-
nharam o show do grupo 
Rastapé na Praça de Even-
tos do Porto Novo, Região 
Sul de Caraguatatuba.
A banda uniu os amantes 

Coronel Vitoriano, 1 no 
Centro. Mais informações 
pelo telefone 3621-6040.
Confira as 1.042 vagas 
oferecidas:
– Viola Caipira (7) e So-
pro Metais (3): Prof. Cesar 
Pimenta
– Flauta Doce (3), Trom-
pete e Trombone (6) e Prá-
tica de conjunto (15) neste 
último há a necessidade de 
deter conhecimento prévio 
e possuir o instrumento: 
Prof.Dorival
– Danças Urbanas (67), a 
partir de 7 anos de idade : 
Prof. Jeff
– Violão clássico inician-
tes (4), Violão popular  
iniciantes (10), Flauta 
Transversal (4), Saxofone 
(3) e Pandeiro (7): Prof. 
Ivan
– Teatro (120) e Sapateado 

3655-4617 (Whatsapp)
Em casos de chuvas for-
tes, a dica é abrigar-se em 
local seguro. Se houver 
elevação do nível da água, 
a pessoa deve procurar 
locais mais altos, evitar 
cruzar pontes, ruas ou 
avenidas alagadas, mesmo 
que esteja dentro de um 
veículo. Também deve-se 
evitar contato com águas 
de inundação. Sempre que 
houver a necessidade de 
evacuar uma residência, 

do som da sanfona, o rit-
mo do triângulo e a batida 
da zabumba há duas déca-
das. A galera foi ao delírio 
após o grupo apresentar 
canções como “Colo de 
Menina”, “Um Anjo do 
Céu” e “Fale Comigo”.
A abertura do show princi-
pal do Rastapé foi realiza-
da pela banda local Bichos 
da Costeira. 
O público pode apre-
ciar apresentação de                     
grandes sucessos nacio-
nais e internacionais como 
“Is This Love”, grande hit 
de Bob Marley, “Reggae 
Power” e músicas de auto-
ria da própria banda, como 
“Praia do Simão” e “Cara-
guá”.
A banda, que está na estra-
da há mais de 20 anos, ga-
rantiu que a sensação de se 
apresentar foi uma grati-

(60), ambos para maiores 
de 7 anos: Prof. Leandro
– Capoeira Angola (87), a 
partir dos 2 anos de idade 
e vagas para deficientes, 
turmas mista e exclusivas 
para mulheres: Prof. Mar-
celo
– Artes Visuais, de 7 anos 
a 10 anos (48), Perspecti-
va (30), Aquarela Básica 
(30) e Intermediária (20): 
Profª Nathália
– Artes Plásticas para ini-
ciantes para maiores de 15 
anos (70) e intermediário 
(50) e Desenho para jo-
vens de 11 a 14 anos (60) 
e adultos acima de 15 anos 
(48): Prof. Kleber
– Teatro infantil de 7 a 10 
anos (100), adolescente de 
11 a 14 anos (50) e adulto 
a partir de 15 anos (80): 
Prof. Gilson.

procure fechar os registros 
de gás e água e, se possí-
vel, acionar a companhia 
elétrica para desligar a luz 
do local.
A Defesa Civil está cons-
tantemente monitorando 
as regiões mais vulnerá-
veis que podem vir a ter 
problemas com as chuvas, 
mas a população deve fa-
zer a sua parte, sempre 
alertando um dos órgãos 
acima quando houver al-
guma ocorrência.

dão. “Mesmo com chuva, 
nós conseguimos aquecer 
o público ao ritmo do re-
ggae”, disse o vocalista do 
Bichos da Costeira, Chico 
Galvão.
Chico explicou que “atra-
vés da música, a intenção 
da banda é fazer o público 
conhecer a cultura, os cos-
tumes e entender a popu-
lação caiçara”.
O Caraguatatuba Summer 
Festival segue até 15 de 
fevereiro na Praça da Cul-
tura, Porto Novo e Mas-
saguaçu com shows todos 
gratuitos.
Entre as atrações princi-
pais que ainda vão passar 
pelos palcos da cidade 
estão Demônios da Ga-
roa, Chimarruts, Planta & 
Raiz, Os Travessos, Fala-
mansa, Detonautas e Ban-
da Melim.
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Prefeitura de Caraguatatuba continua 
com trabalho no Perequê-Mirim para 

melhorar escoamento de águas

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio das 
Secretarias de Serviços 
Públicos e Obras, con-
tinua com o trabalho de 
limpeza/lavagem das ruas 
e melhorias nos canais de 
drenagem no bairro do Pe-
requê-Mirim, na Região 
Sul da cidade.
Desde de ontem (13/01), 
diversos maquinários e 
servidores municipais es-
tão no bairro realizando 
trabalho de melhorias e 
limpeza nos canais e valas 
de drenagem.
No domingo (12/01), foi 
realizada também uma in-
tervenção no Rio Perequê-
-Mirim. 
Técnicos da administra-
ção receberam vídeos e 
fotos de populares infor-
mando que o rio estava 
fora do seu curso normal 
devido a uma barreira en-
contrada próximo ao bair-
ro do Jaraguá.
Imediatamente, por de-
terminação do prefeito 
Aguilar Junior, secretários 
municipais foram até o 
local com maquinários e 

identificaram o local após 
imagens fotográficas e de 
drone.
Uma vala, que provocou a 
inundação, foi fechada e a 
água que estava indo para 
as ruas do bairro Perequê-
-Mirim começou, então, a 
escoar normalmente.
Segundo o secretário de 
Serviços Públicos, Mar-
cel Giorgeti, foi realiza-
do o fechamento do canal 
para que as águas do rio 
não invadissem o bairro. 
“Além disso, usamos ma-
quinários para melhorar a 
limpeza dos canais de dre-
nagem”, explica. “Após 
a intervenção, imediata-
mente a água começou a 
escoar, mostrando que as 
obras de drenagem estão 
surtindo efeito”.
Monitoramento
A Defesa Civil de Cara-
guatatuba informa que 
desde a madrugada de do-
mingo (12/01) monitora 
as áreas de risco e de ala-
gamentos em toda cidade.
Em 72 horas choveu na ci-
dade cerca de 70 milíme-
tros, o que equivale a 70 

litros por metro quadrado 
e ainda há previsão de 
chuva ainda hoje (13/01). 
Não houve necessidades 
de remoção. De 1º de ja-
neiro até agora choveu 
97,08 milímetros.
Mesmo com o volume de 
chuva, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba entende que 
em todos os outros locais/
bairros onde as obras de 
drenagem estão sendo 
executadas, os danos cau-
sados pela chuva foram 
menores do que antes das 
intervenções.
Especificamente sobre o 
bairro do Perequê-Mirim, 
uma investigação será fei-
ta por conta da abertura da 
vala próximo ao rio e que 
inundou ruas do bairro. 
Identificou-se que se trata-
va de uma água barrenta e 
não comum em alagamen-
tos.
A Prefeitura de Cara-
guatatuba ressalta que as 
equipes da Defesa Civil 
estão em prontidão e qual-
quer ocorrência pode ser 
relatada pelo telefone de 
emergências, o 199.

Prefeitura de Caraguatatuba  
realiza limpeza e roçada
de Norte a Sul da cidade

Serviços de limpeza e ro-
çada continuam intensos 
em toda a cidade de Ca-
raguatatuba. Os trabalhos 
são feitos pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos.
Diversos servidores mu-
nicipais trabalham na lim-
peza de praças e ruas do 
Centro, Morro do Algo-
dão, Porto Novo, Pontal 
de Santamarina, Rio do 
Ouro, Jardim Jaqueira, 
balneário Forest e Massa-
guaçú.
Além de todos os funcio-

nários que trabalham com 
roçadeiras laterais, mecâ-
nicas, varredeiras e trato-
res equipados para limpe-
za dos bairros, a Operação 
Bota-fora com caminhões 
trucados e retroescava-
deiras também fazem o 
recolhimento dos resíduos 
retirados.
A empresa terceirizada 
Pioneira também fortalece 
os serviços de limpeza em 
toda a cidade, divididas 
em duas equipes.
A primeira delas é a equi-
pe de varrição trabalhando 

nos bairros Martim de Sá, 
Prainha, Mirante do Sol, 
Praça de Eventos do Por-
to Novo e Centro, alem 
de toda a orla das praias 
desde a Martim de Sá até 
o Porto Novo, na Região 
Sul da Cidade.
Para reforçar o serviço de 
roçada, é a acionada a se-
gunda equipe da Pioneira, 
que atua nesta semana nos 
bairros Sumaré, Ipiranga, 
Forest e Rodovia SP-55 
em frente ao Cemitério 
Municipal, canteiros e 
marginais.

Novos membros do
Conselho Tutelar de

Caçapava tomam posse

Na manhã da última sexta-
-feira (10), ocorreu a pos-
se do novo colegiado do 
Conselho Tutelar de Caça-
pava Gestão 2020/2024. A 
cerimônia foi realizada no 
auditório da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social e contou com a pre-
sença de autoridades do 
Município, conselheiros e 
convidados. A eleição dos 
novos integrantes do Con-
selho Tutelar foi realizada 
no dia 6 outubro de 2019.
Tomaram posse nesta sex-
ta-feira as conselheiras 
Catiane Souza Fonseca, 

Gisele dos Anjos, Josele-
ne Flores Monteiro, Lu-
cimara Aparecida da Cruz 
e Márcia Freitas Paiva. 
Todas elas receberam cer-
tificados entregues pela 
presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Sonia Amante 
Lopes.
O Conselho Tutelar é um 
órgão permanente, autô-
nomo, não jurisdicional, 
encarregado pela socie-
dade de zelar pelo cum-
primento dos direitos da 
criança e do adolescente, e 

está previsto no artigo 131 
da lei 8069 de 13 de julho 
de 1990.
Durante a cerimônia de 
posse, foi exibido um ví-
deo que aborda a questão 
da importância da articu-
lação dos serviços envol-
vidos com crianças e ado-
lescentes.
O Conselho Tutelar de 
Caçapava passará agora a 
funcionar em novo ende-
reço, na Rua Alberto Pinto 
de Faria, 280, Jardim Ju-
lieta, antiga sede do Fun-
do Social de Solidarieda-
de do Município.


