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ONG faz feira de adoção de 
animais do CCZ em Taubaté

A ONG Chico Pata, 
parceira da Prefeitura 
de Taubaté, promove 
no próximo sábado, dia 
8 de outubro, uma feira 
de adoção de cães abri-
gados pelo Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ). 
Serão colocados para 
adoção seis cães. Os 
animais selecionados 
são de diferentes por-
tes, passam antes por 
exames clínicos, vaci-
nação e são castrados. 

Interessados devem ir 
até a Poli Pet das 10h 
às 16h. 
A Poli Pet fica na Ave-
nida Itália, 1.570, Jar-
dim das Nações. 
Os adotantes devem 
ser maiores de 18 anos 
e precisam preencher 
um formulário com da-
dos pessoais como en-
dereço e telefone. 
Isto é necessário por-
que existe um acompa-
nhamento após adoção, 
tanto dos cães como 

dos gatos.A ONG Chi-
co Pata também ofe-
rece todo suporte que 
o adotante precisar, 
como dicas para ali-
mentação, onde vaci-
nar e adaptação.
Interessados em ado-
tar um animal também 
podem entrar em con-
tato com o CCZ pelo 
telefone 5704-8048. O 
CCZ fica na Estrada 
Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios.

Festival cultural de 
Tremembé terá instituições 

solidárias como 
participantes

O Festival Cultural de 
Tremembé terá um for-
mato especial, com foco 
na solidariedade e no tra-
balho social.
Além das apresentações 
de artistas locais, tea-
tro, cultura e música, o 
Festival também oferece 
opções gastronômicas 
com comidas típicas das 
tendas operadas pelas 
instituições sem fins lu-
crativos e que realizam 
trabalhos sociais na ci-
dade. 
Serão servidos pastéis, 
sanduíches de calabresa, 
crepe, cachorro quente, 
salgados variados, boli-
nho caipira, pizza, doces 
variados, bolos, entre ou-
tras delícias.
INSTITUIÇÕES PAR-
TICIPANTES
CASCA – Centro de 
Atendimento Social à 
Criança e ao Adoles-
cente
- Paróquia São José
- Templo de Umbanda 
Pai João de Angola de 
Caridade
- Colégio Ressurreição 
Mantiqueira – VespeR
- Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremem-
bé

- Grupo Escoteiros 
Trapistas de Tremembé
- CEEP – Centro de 
Atendimento e Educa-
ção Especial CONFI-
RA A PROGRAMA-
ÇÃO CULTURAL JÁ 
CONFIRMADA
SEXTA-FEIRA, 14/
OUT
19h: Visitação guiada 
no Museu Histórico e 
Cultural Laurindo de 
Paula de Tremembé
20h: Dupla Irmãos da 
Gaita
22h: Grupo Cordas da 
Mantiqueira
SÁBADO, 15/OUT
15h: Visitação guiada 
no Museu Histórico e 
Cultural Laurindo de 
Paula de Tremembé
16h: Oficina de Artes 
Plásticas e Grafite com 
Tales Raphael
17h30: Apresentação 
de Congada da 1ª Es-
cola de Congo de São 
Benedito do Erê
19h: Cantor e Compo-
sitor Teddy Berrante
21h: Dupla Cacique e 
Pajé
DOMINGO, 16/OUT
17h30: Peça Teatral 

Tambor de Iara, da 
Companhia Lipe de 
Teatro
19h: Cantor e Compo-
sitor Pedro Freire
20h30: Sarau Caipira 
Trupe Café com Cane-
la
Local: Praça da Esta-
ção , Centro, Tremem-
bé.
Os artistas tremem-
beenses representantes 
da cultura tradicional, 
e contemplados pelo 
programa Tradição SP, 
foram indicados pelo 
Conselho Municipal 
de Cultura e receberão 
um cachê pago pela 
organização social vin-
culada à Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
SP. “Essa iniciativa da 
Prefeitura mostra que 
o município está real-
mente valorizando a 
cultura local e criando 
constantemente con-
dições para os nossos 
artistas mostrarem sua 
arte ao público”, diz a 
presidente do Conse-
lho de Cultura de Tre-
membé, Lygia Frazão.
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06-07 de outubro 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 054/2022. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Aparelhos de Telefonia Celular - Smartphones. Data 
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 07/10/2022, até as 08h00min do dia 
20/10/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 20/10/2022; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 20/10/2022, 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.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dis-
pensa de Licitação Nº 269/2022 para Publicação dos Atos Oficiais do Município em Diário 
Oficial da União, pelo valor total de R$ 16.510,00 (dezessete mil, quinhentos e dez reais), 
a empresa KM I9 PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, CNPJ: 07.788.280/0001-93, 
nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 06 de outubro de 2022. Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público
que encontra-se aberta Licitação na modalidade Carta
Convite 03 2022 Processo 80 2022, para Elaboração de
Projeto Básico de Engenharia, Execução de Sondagen e
Ensaios Técnicos, Serviços de Topografia da Estrada
Paraibuna – Redenção da Serra. Abertura da Sessão
Pública dia 17/10/2022 às 08:10 horas. Os interessados
poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede
da Prefeitura Municipal, na Av. XV de Novembro, 829,
Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O
edital estará disposto no site
www.redencaodaserra.sp.gov.br. JUCIMAR FERREIRA DA
SILVA - Prefeito Municipal



pág. 3 06-07 de outubro 2022 A Gazeta dos Municípios

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

Escolas 
Municipais de 

Caçapava 
realizam a 

“Semana da 
Criança” a partir 

da próxima 
segunda (10)

A Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretária de Edu-
cação, inicia na próxima se-
gunda-feira, 10 de outubro, 
a “Semana da Criança”, em 
comemoração ao Dia da 

Criança, 12 de outubro, nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Caçapava.
Durante a semana do dia 10 
até 14 de outubro, as esco-
las municipais terão uma 

programação especial com 
as crianças. O evento tem 
como objetivo, divertir os 
alunos por meio de ativida-
des de recreação, brincadei-
ras e brinquedos infláveis.

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA Nº 266/2022 - Em conformidade com Art. 75, in-
ciso II, da Lei Federal Nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Adminis-
tração Municipal pretende realizar a AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA E CONTRAINCENDIO PARA O PRÉDIO DO POUPATEMPO. Data Limite 
para Apresentação da Proposta de Preços: 11/10/2022, às 08h00min, horário de Brasília/
DF, devendo a Proposta de Preços ser entregue no Departamento de Compras e Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Potim/SP, sito a Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, 
Centro, Potim/SP, CEP: 12.525-007, no horário de 08h00min às 16h00min, em dias úteis 
ou enviada pelo e-mail: compras@potim.sp.gov.br, até a data limite. O Edital da referida 
Dispensa poderá ser consultado aos interessados no site: www.potim.sp.gov.br - Demais 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA Nº 257/2022 - Em conformidade com Art. 75, inci-
so II, da Lei Federal Nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração 
Municipal pretende realizar a Contratação de Empresa para Elaboração e Renovação do 
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, para Emissão de AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros) de Prédios Públicos do Município de Potim - Conforme Termo 
de Referência. Data Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 11/10/2022, às 
08h00min, horário de Brasília/DF, devendo a Proposta de Preços ser entregue no Depar-
tamento de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Potim/SP, sito a Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP, CEP: 12.525-007, no horário de 08h00min 
às 16h00min, em dias úteis ou enviada pelo e-mail: compras@potim.sp.gov.br, até a data 
limite. O Edital da referida Dispensa poderá ser consultado aos interessados no site: www.
potim.sp.gov.br - Demais informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Cidade de Tremembé realiza 
de 14 a 16 de outubro 2ª 

Edição do festival 
cultural para prestigiar 

artistas e promover a cultura 
local.

Evento será realizado 
na Praça da Estação, 
com apoio da organi-
zação Amigos da Arte 
e do Governo do Esta-
do de SP.
Você está preparado 
para uma imersão cul-
tural? A Prefeitura de 
Tremembé inicia na 
sexta, 14 de outubro, 
a 2ª Edição do FESTI-
VAL CULTURAL da 
cidade com apresenta-
ções de grandes talen-
tos culturais e tradi-
cionais do município, 
além de artistas regio-
nais.  A ação, que tem 
o intuíto de valorizar a 
tradição e a cultura da 
nossa região, acontece 
com o apoio da orga-
nização social Amigos 
da Arte, vinculada à 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa de 
São Paulo, e será reali-
zada pela Prefeitura de 
Tremembé entre 14 e 
16 de outubro.
Além de promover a 

tradição musical e ar-
tística, valorizando os 
talentos locais e regio-
nais, o Festival Cultu-
ral vai ajudar a causa 
social do município. 
Por meio de uma par-
ceria com Secretaria de 
Ação Social e o Fundo 
Social de Solidarieda-
de, os espaços gastro-
nômicos foram cedi-
dos para Instituições 
Sem Fins Lucrativos, 
contribuindo para for-
talecer o trabalho so-
cial que já realizam em 
Tremembé.
“Esta é uma grande 
ação que une a Cultura 
e a Solidariedade em 
Tremembé. Estamos 
muito felizes com a 
possibilidade de, além 
de promover a música, 
a arte e a cultura, tam-
bém contribuir com a 
causa das entidades que 
fazem esse trabalho tão 
bonito em nossa cidade 
pelas crianças, adoles-
centes e a população 

mais carente”, explica 
o @prefeitoclemente
Os artistas tremem-
beenses representantes 
da cultura tradicional, 
e contemplados pelo 
programa Tradição SP 
da Amigos da Arte, 
foram indicados pelo 
Conselho Municipal 
de Cultura e receberão 
um cachê pago pela 
organização social vin-
culada à Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
SP. “A iniciativa mos-
tra que o município 
está realmente valori-
zando a cultura local 
e criando constante-
mente condições para 
os nossos artistas mos-
trarem sua arte ao pú-
blico”, diz a presidente 
do Conselho de Cultu-
ra de Tremembé, Lygia 
Frazão.
Confira em breve a 
programação comple-
ta e todas as entidades 
participantes!

Taubaté tem pela 1ª vez uma mulher 
no comando do executivo

Em 376 anos de história, 
o município de Tauba-
té tem pela primeira vez 
uma mulher ocupando o 
cargo de Chefe do Exe-
cutivo. Adriana Lucci 
Mussi, de 54 anos, do 
Republicanos, assume o 
comando da Prefeitura 
de Taubaté. Adriana é ca-
sada e formada em Ges-
tão pública, pela Uninter. 
Atuou, durante 11 anos, 
como Conselheira Tute-
lar, tendo longos anos de 
serviços prestados à área 

social. Desde que elei-
ta vice-prefeita, Mussi 
se mostrou atuante com 
sala no Palácio do Bom 
Conselho e cumpre ex-
pediente diário na Admi-
nistração Municipal. Foi 
secretária de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
já na gestão Saud e hoje, 
ocupa o cargo de Direto-
ra de Habitação. Durante 
sua permanência no car-
go de prefeita, Adriana 
irá instituir o “Gabinete 
de Portas Abertas” para 

atendimento aos muníci-
pes, tratando de deman-
das de interesse coletivo, 
receberá alunos das es-
colas públicas municipal 
para que conheçam de 
perto o funcionamento 
da Prefeitura, realizará 
visitas em setores que 
demandam atenção cons-
tante da Administração e 
segue na coordenação do 
Projeto Cult-Var que leva 
ações de saúde e entrete-
nimento aos servidores 
municipais.


