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OAB SP participa da cerimônia de posse 
da diretoria da Subseção de Tremembé

-geral Lucas Homem Di 
Giorgio, secretário-geral 
adjunto Rafael Pereira 
Terreri e tesoureira Ma-
ria das Gracas Gomes 
Nogueira. Conforme pre-
vê o artigo 53 do Regula-
mento Geral do Estatuto 
da Advocacia e da OAB, 
eles prometeram: “man-
ter, defender e cumprir 
os princípios e finali-
dades da OAB, exercer 
com dedicação e ética as 
atribuições que me são 
delegadas e pugnar pela 
dignidade, independên-
cia, prerrogativas e valo-
rização da advocacia”.
Entre outras autoridades, 
participaram da cerimô-
nia o secretário-geral 
adjunto da Caixa de As-
sistência dos Advogados 

A 229ª Subseção da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil seção São Paulo 
(OAB SP) teve sua di-
retoria eleita empossa-
da na última sexta-feira 
(6). A solenidade, que 
foi realizada na Câmara 
Municipal de Tremembé, 
contou com a presença 
do diretor tesoureiro da 
Secional, Alexandre de 
Sá Domingues. Na oca-
sião, também foram di-
plomados os presidentes 
das comissões temáticas 
da Subseção.
A gestão da OAB Tre-
membé, durante o triênio 
2022/2024, tem como 
presidente Luiz Carlos 
de Oliveira, vice-presi-
dente Lygia Maria Mar-
ques Frazão, secretário-

de São Paulo (Caasp), 
Leonardo Cedaro; os 
conselheiros da OAB 
SP, Cristiano Joukhadar, 
Bruna Fernanda dos San-
tos Umberto, Luiz Edu-
ardo de Moura e Thalita 
Fernanda da Cruz Barre-
to Costa; os presidentes 
de subseções, Adilson da 
Silva (São Luiz do Pa-
raitinga), Everton Rodri-
gues (Caçapava), Marcio 
Roberto Guimaraes (Lo-
rena), Silmara Ferrei-
ra da Silva (Cachoeira 
Paulista) e Silvio Mar-
celo de Oliveira Mazzuia 
(Taubaté); o prefeito de 
Tremembé, Clemente 
Antonio de Lima Neto; 
e o presidente da Câma-
ra Municipal, Anderson 
Aparecido de Godoi.

Alunos da EMEF Professor Jeronymo de 
Souza Filho visitam o centro de educação 

ambiental de Tremembé

para fauna terrestre e avi-
fauna , hidroponia, culti-
vo de morango, captação 
de água pluvial; e hor-
tas diversas, galinheiro 
modelo (com telhado 
verde), coletores para 
recicláveis, composteira, 
minhocário, orquidário 
em árvore (com cerca de 
100 epífitas), estação me-
teorológica, relógio solar, 
jardim herbário, pasto 
apícola, meliponário, en-
tomologia (estudo de in-
setos), astronomia (com 
utilização de telescópio 
profissional), microbio-
logia (com utilização de 
microscópios eletrôni-
cos), reaproveitamento 
de materiais (pneus, ga-
lões, vasilhames), vivei-
rismo com produção de 
mudas nativas, painel 
fotovoltaico com sistema 
de energia solar para uso 
no próprio local, labora-
tório de pesquisa, práti-

Os alunos dos níveis 4 e 
5 da educação infantil da 
escola EMEF Professor 
Jeronymo de Souza Fi-
lho estão participando de 
uma série de oficinas prá-
ticas de Gestão Ambien-
tal, pedagógicas e inclu-
sivas no CEA. O objetivo 
principal é levar de for-
ma lúdica e pedagógica 
informações importantes 
sobre educação ambien-
tal, desenvolvimento sus-
tentável, consumo e pro-
dução responsável. 
 As atividades são dividi-
das entre aulas teóricas e 
práticas, proporcionando 
aos alunos o contato dire-
to com a natureza. 
O CEA oferece aos alu-
nos e visitantes a oportu-
nidade de conhecer me-
lhor o meio ambiente. No 
espaço é possível encon-
trar uma Cúpula Geodé-
sica, Bonsais, Pau Brasil, 
comedouros ecológicos 

cas e visualização, kits 
educacionais, telescópio 
de observação, aquário, 
sala auditório e oficinas 
pedagógicas de ações 
ecológicas, além de con-
tar com acessibilidade 
para PCDs. A programa-
ção do CEA também é 
aberta a população para 
alunos da rede municipal 
de ensino, alunos da rede 
privada, participantes de 
projetos sociais, pesqui-
sadores e membros da 
sociedade que tenham 
interesse em vivenciar 
aulas e palestras peda-
gógicas de educação am-
biental. Não conhece o 
CEA ainda?
FAÇA UMA VISITA.
De segunda a sexta, das 
08h00 às 16h00. Rua 
Antônio Santos Salgado, 
211 – Bairro dos Guedes 
Mais informações e para 
agendar grupos ligue: 
(12) 996467914
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09/2022 - A Prefeitura 
Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convo-
cação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS: 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES, AGENTE ADMINISTRATIVO e 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - A relação de classificados na integra e demais 
informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.
potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por cor-
respondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 12 de Maio de 
2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

Expresso “anjos da 
cidade” será inaugurado 
no próximo sábado em 

Taubaté

possibilitou que a estru-
tura da praça pudesse 
acomodar o ônibus de 
forma adequada para 
que os atendimentos 
possam ser realizados, 
providenciando ilumi-
nação, limpeza, água e 
rede de esgoto.
A ação vai oferecer ba-
nho, barbearia, aten-
dimento psicossocial, 
encaminhamento para 
reabilitação química, 
escuta ativa e alimen-
tação. A expectativa é 
ofertar cerca de 100 ba-
nhos, além de roupas, 
água e 200 marmitas.
A dinâmica operacional 
será feita por voluntá-
rios do projeto através 
da distribuição de uma 
senha para o recebimen-
to de um kit com toalha, 
itens de higiene e rou-
pas limpas. Em seguida 
a pessoa será encami-
nhada para o segundo 
piso do veículo, onde há 
4 cabines de sanitários 
masculinos e femininos 
equipados com chuvei-

A associação sem fins 
lucrativos “Anjos da Ci-
dade”, em parceria com 
a Associação Josefina 
Maria de Jesus (AJMJ) 
e com a Prefeitura de 
Taubaté, inaugura no 
próximo sábado, dia 
14 de maio, o Expresso 
“Anjos da Cidade le-
vando amor”.
A iniciativa tem como 
objetivo ofertar reinser-
ção social para pessoas 
em situação de rua e será 
realizada em um ônibus 
que estará estacionado 
na Praça Monsenhor 
Silva Barros (Praça da 
Eletro) todos os sába-
dos, sempre a partir das 
14h.
Para que esse trabalho 
pudesse ser realizado 
na cidade, o “Anjos da 
Cidade” e Associação 
Josefina Maria de Jesus 
contou com o apoio da 
Secretaria de Desen-
volvimento e Inclusão 
Social (SEDIS) e da 
Secretaria de Serviços 
Públicos (SESP), que 

ro. Após o banho, a pes-
soa será convidada a se 
dirigir para a área de sa-
lão de cabeleireiro, para 
corte de cabelo e unhas. 
Na sequência, as pesso-
as podem ir para sala de 
acolhimento e atendi-
mento psicossocial para 
uma conversa e auxílio, 
caso precise, por exem-
plo, tirar uma documen-
tação, ou encaminha-
mento para uma clínica 
de reabilitação, etc.Para 
encerrar o atendimen-
to, na área externa, se-
rão entregues marmita, 
água, doce e fruta, para 
consumir, se quiser, no 
próprio “Expresso” na 
área destinada às refei-
ções que já chegarão 
prontas e ficarão arma-
zenadas na cozinha do 
ônibus, equipada com 
pia, armários e marmi-
teiro.
O expresso “Anjos da 
Cidade levando amor” 
foi inaugurado em São 
Paulo, no dia 21 de no-
vembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 021/2022. Objeto: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Limpeza. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 12/05/2022, até as 
08h00min do dia 26/05/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 26/05/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do 
dia 26/05/2022, 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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Museu Roberto Lee, em Caçapava, recebe 
evento de carros antigos neste fim de 

semana

ciais. Organizado pelos 
clubes de carros antigos 
Opaleiros do Vale e Tre-
zemermo, de São José 
dos Campos, o evento 
tem o apoio da Prefei-
tura, por meio da cessão 
do espaço.
A ação faz parte de pro-
jeto desenvolvido pelo 
Museu Roberto Lee de 
apoio a eventos temáti-
cos de marcas reconhe-
cidas como Chevrolet, 
Volkswagen, Ford, en-
tre outras. O objetivo 
é divulgar o museu e 
fomentar o turismo em 
Caçapava, especialmen-
te entre apreciadores e 
colecionadores de car-
ros antigos. A cidade é 
considerada por lei fe-
deral a Capital Nacional 
do Antigomobilismo.
O Chevy Weekend é um 

  O Museu de Antiguida-
des Mecânicas Roberto 
Lee, em Caçapava, re-
cebe neste fim de sema-
na, dias 14 e 15 de maio, 
o evento Chevy Weeke-
nd Retro. A programa-
ção reunirá exposição 
de carros antigos, shows 
musicais, praça de ali-
mentação com foodtru-
cks, atividades infantis, 
entre outras atrações.
No sábado, dia 14, as 
atividades serão realiza-
das das 14h às 21 horas, 
e no domingo, das 9h às 
17h. A entrada será um 
quilo de alimento não 
perecível ou um item 
de higiene pessoal. O 
que for arrecadado será 
doado ao Fundo Social 
de Solidariedade de Ca-
çapava para distribuição 
em suas campanhas so-

encontro aberto à parti-
cipação de todas as mar-
cas, entretanto é temáti-
co da Chevrolet.
Programação
Nos dois dias de ativi-
dades, a programação 
contará com atrações 
como exposição de car-
ros, praça de alimen-
tação com foodtrucks, 
gincanas para o público 
infantil e apresentação 
de shows musicais com 
banda Guardiões, Ban-
da Bandits e DJ Belloni.
Além da arrecadação de 
alimentos, os foodtru-
cks que participarem do 
evento doarão fraldas 
infantis e geriátricas.
O Museu Roberto Lee 
fica na Rua Santo An-
tonio, S/N, Vera Cruz, 
Caçapava. Informações: 
Tel. (12) 3653-2603.

Domingo no Parque’ vai reunir várias 
atrações no dia 15 de maio

as menores de 18 anos 
deverão apresentar au-
torização dos pais ou 
dos seus responsáveis 
legais.
As inscrições devem ser 
realizadas diretamente 
na sede administrativa 
da Fundart, na Praça 
Nóbrega, nº 54, Centro 
– das 8h às 17h, me-
diante o preenchimen-
to da ficha de inscrição 
(disponível na sede e no 
site da Fundart e tam-
bém no edital abaixo) e 
a entrega de cópias sim-
ples do RG, CPF e com-
provante de residência.
As três primeiras colo-
cadas no concurso serão 
premiadas com: 1º Lu-
gar: Rainha dos Pesca-
dores com R$ 700,00; 

  Estão abertas até o dia 
14 de junho, as inscri-
ções para o concurso 
“Rainha dos Pescado-
res 2022”, que elege a 
representante das tradi-
ções caiçaras, do mar e 
dos pescadores. O des-
file integra o primeiro 
dia da programação da 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
que será realizada de 24 
a 29 de junho, na Praça 
de Eventos, na Avenida 
Iperoig.
Poderão participar do 
concurso somente as 
vinte primeiras inscri-
ções. As interessadas 
deverão ser residentes 
e domiciliadas em Uba-
tuba, com idade entre 
16 e 29 anos, sendo que 

2º Lugar: 1ª Princesa 
dos Pescadores com R$ 
500,00; e 3º Lugar: 2ª 
Princesa dos Pescadores 
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pesca-
dores de 2022 deverá 
permanecer durante a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador usando a co-
roa e a faixa, bem como 
participar da procissão 
terrestre e marítima, da 
corrida de canoas e da 
entrega das premiações.
O concurso “Rainha dos 
Pescadores 2022” e a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
são realizados pela Pre-
feitura Municipal, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022.                                                                                                           
DISPENSA Nº 014/2022.                                                                                                                               
CONTRATO Nº 007/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA (01) PORTA DIVISÓRIA EUCATEX, A FIM DE FECHAR O ACESSO 

ENTRE O CORREDOR E SANITÁRIOS DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA MUNICIPAL. 
 

CONTRATADA: R. B. RODRIGUES FORROS E DIVISÓRIAS. 
CNPJ Nº 27.297.813/0001-41. 

 
VIGÊNCIA: DE 03 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA 

LEI 8.666/93, OBSERVADA AS FORMALIDADES LEGAIS. 
 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$820,00 (oitocentos e vinte reais). 
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Fones: (12) 3677.1111 – 3677.1122 / e-mail: camara@camaranatividade.sp.gov.br 

CNPJ nº 02.114.658/0001-50 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022.                                                                                                           
DISPENSA Nº 016/2022.                                                                                                                               
CONTRATO Nº 008/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
ASSESSORIA/PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE 

"PROVA", DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA (CR) PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 
PROCURADOR JURÍDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL ANEXADA, QUE INSTITUIU O PLANO DE 

EMPREGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, 
AINDA, ATENDENDO TODOS OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DEFINIDOS PELA OMS E PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRA A COVID-19 E CORRELATOS. 
 

CONTRATADA: DÉDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP. 
CNPJ Nº 10.336.643/0001-64. 

 
VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO NOS 

TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, OBSERVADA AS FORMALIDADES LEGAIS. 
 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
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