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A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Tremembé lança programa de parceria 
público-privada para fomentar o turismo

de emprego e renda; 
A cidade de Tremem-
bé aposta na força das 
parcerias público-pri-
vadas para potencia-
lizar o turismo, gerar 
melhorias urbanísticas 
e impactar a economia 
com mais emprego e 
renda através do pro-
grama “Juntos Por Tre-
membé”, que envolve 
empresas privadas e a 
administração munici-
pal para somarem for-
ças em prol do cuidado 
com os pontos turísti-

Prefeitura inicia pro-
grama de Parceria Pú-
blico-Privada “Juntos 
Por Tremembé” para 
fomentar o turismo e 
contribuir com a pre-
servação dos espaços 
públicos; Parceria sem 
fins lucrativos visa 
atrair empresas para 
apoiarem as áreas pú-
blicas da cidade; O re-
sultados esperados são 
melhorias urbanísticas, 
aumento do turismo e 
impacto socioeconô-
mico com a geração 

cos e áreas públicas. 
Baseada na lei munici-
pal nº. 5.312 e no de-
creto 6.484, de autoria 
do Poder Executivo, a 
iniciativa permite que 
empresas interessa-
das em contribuir com 
Tremembé realizem 
melhorias, interven-
ções paisagísticas e 
arquitetônicas, prestem 
serviços de zeladoria, 
iluminação, manuten-
ção entre outras ações 
nas áreas e prédios 
públicos, inclusive os 

pontos históricos e tu-
rísticos, contribuindo 
para o fomento da eco-
nomia. 
O programa também 
oferece um selo de 
“empresa parceira”, 
que poderá ser fixa-
do no estabelecimento 
que fizer a adesão. 
 “Nós acreditamos na 
força das empresas e 
sabemos que muitas 
querem contribuir com 
o nosso município, se-
jam elas de Tremembé 
ou de cidades do entor-

no. 
Esse programa é uma 
forma de ampliar as 
possibilidades de par-
cerias com o setor pri-
vado, ao mesmo tempo 
que gera confiança, 
uma relação transpa-
rente e baseada em lei 
para trazer mais melho-
rias para a economia de 
Tremembé”, explica o 
@prefeitoclemente. 
O programa “Juntos 
Por Tremembé” amplia 
o leque de oportunida-
des de parceria públi-

co-privada e o decreto 
já publicado regula-
menta os formatos de 
atuação e as contrapar-
tidas entre as partes. 
Os resultados espera-
dos são melhorias na 
paisagem urbana e ru-
ral, principalmente nos 
pontos turísticos e de 
grande circulação de 
pessoas, aumento do 
turismo e impacto so-
cioeconômico no setor 
de serviços. Informa-
ções na Sec. de Turis-
mo e Cultura.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 91, Termo nº 7650
Faço saber que pretendem se casar PEDRO CAMILO DE FERNANDES e THAÍS DE PAULA 
CALADO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Marília-SP, nascido no dia 20 de maio de 
1992, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e domiciliado na Rua Antonio 
Eloisio Flavio, nº 80, Rancho Grande, Tremembé/SP, filho de EDSON DE FERNANDES, de 70 
anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 19 de outubro de 1951 e de FAUSTA CAMILO 
DE FERNANDES, de 60 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 20 de setembro de 
1961, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nas-
cida no dia 07 de dezembro de 1995, de estado civil solteira, de profissão metalúrgica, residente e 
domiciliada na Rua Antonio Eloisio Flavio, nº 80, Rancho Grande, Tremembé/SP, filha de PAU-
LO ROBERTO CALADO, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 13 de abril de 
1971 e de SIDINÉIA DE SOUZA, de 43 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 15 de 
fevereiro de 1979, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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. 

03 de Junho 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 026/2022. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Ser-
viços de Destinação Final dos Resíduos Urbanos Domiciliares Gerados 
no Município de Potim/SP, Conforme Termo de Referência e Demais Ane-
xos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 
03/06/2022, até as 08h00min do dia 15/06/2022; data da abertura de pro-
postas: das 08h00min às 09h00min do dia 15/06/2022; data de início da 
sessão pública: às 09h00min do dia 15/06/2022, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital 
na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Caçapava realiza Semana do Meio Ambiente de 5 a 12 de junho

cicláveis
11h – Plantio comunitá-
rio de árvores nativas da 
Mata Atlântica
9h às 12h – Exposição 
sobre coleta seletiva.
14h – Roda de Conversa: 
Culturas Regenerativas, 
com Michel Bottan e Ga-
briela Besser. O objetivo 
é estimular a reflexão so-
bre a integração entre o 
ser humano e a natureza.
16h – Espetáculo Pindo-
rama: Apresentação de 5 
coreografias do espetácu-
lo “Pindorama”, um con-
vite ao universo das artes 
com cores, imagens, sons 
e dança, entre os atos 
de germinar e florescer, 
com direção artística de 

Entre os dias 5 e 12 de 
junho, a Prefeitura de 
Caçapava realiza a Se-
mana do Meio Ambien-
te, comemorado no dia 
5. A programação inclui 
atividades variadas, es-
petáculos, apresentações 
culturais, palestras, entre 
outras ações:
5 DE JUNHO – DO-
MINGO
A abertura da semana 
acontece neste dia, com a 
realização de eventos, no 
Parque da Moçota:
9h – Abertura Oficial
9h30 – Apresentação da 
Banda do 6º BIL (Bata-
lhão de Infantaria Leve)
10h – Oficina de brin-
quedos com materiais re-

Denise Almeida e produ-
ção-executiva de Bruce 
Willian.
7 A 10 DE JUNHO – 
TERÇA A SEXTA-FEI-
RA
Visitas das escolas do 
Ensino Fundamental I e 
II ao Centro de Educa-
ção Ambiental do Parque 
Ecológico da Moçota 
para exposição monitora-
da dos trabalhos referen-
tes ao tema, desenvolvi-
do pelos próprios alunos 
das unidades escolares.
A Exposição Monitorada 
será acompanhada pelos 
estagiários do Departa-
mento de Meio Ambien-
te e por funcionários da 
Secretaria Municipal de 

Educação que atenderão 
sessenta alunos de duas 
escolas por período.
11 DE JUNHO – SÁBA-
DO
9h às 16h – Exposição de 
projetos e serviços rea-
lizados pelas seguintes 
secretarias: Educação, 
Meio Ambiente, Serviços 
Municipais, Agricultura, 
Defesa Civil, Vigilância 
em Zoonoses, Turismo, 
Esporte e Guarda Civil 
Municipal.
9h – Trilha monitorada
10h – Oficina de biopori 
(compostagem vertical)
11h – Oficina de horta 
caseira
13h – Trilha monitorada
13h30 – Palestra sobre 

combate à Dengue
14h – Oficina para con-
fecção de abafadores 
(combate aos incêndios)
15h – Contação de his-
tória do livro Sonhos 
de Francisco: Contos 
do Vale do Paraíba com 
Marcelo Fernandes e Ra-
fael Gonzá.
16h – Apresentação da 
BAMAC (Banda Marcial 
de Caçapava)
12 DE JUNHO – DO-
MINGO
9h às 11h – Esquete tea-
tral “Cadê a mata que es-
tava aqui?”, com Cia. Só 
e Feliz quem tem Nariz.
11h – Toca do Saci no 
Parque – Brincadeira e 
diversão para a garota-

da, com a condução da 
dupla: Carajás, poeta cai-
pira e contador de causos 
e Mário Luz, criador “da 
toca” e protetor do Saci e 
dos seus amigos. O obje-
tivo é levar para a refle-
xão para o parque sobre a 
importância de preservar 
e regenerar nossas matas, 
história e cultura.
15h – Espetáculo teatral 
Princesa Folha no Reino 
Verdejante com apresen-
tação da Associação Lua 
Bailarina.
A Semana do Meio Am-
biente é uma realização 
da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, com apoio de parcei-
ros e iniciativas privadas.


