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Tremembé
recebe 650
cestas básicas
enviadas pelo
Fundo Social do
Estado de São
Paulo

Na última sexta-feira,
11, o Fundo Social de
Tremembé recebeu do
Governo do Estado de
São Paulo a doação de
650 cestas básicas que
serão distribuídas para
famílias com Cadas-

tro Único atualizado e
renda per capita de até
¼ do salário mínimo,
seguindo as normas de
entrega de cestas básicas do município.
Para saber como ser
um benificiário entre

em contato com a Secretaria de Ação Social
pelos telefones 36743910 | 3674-3660 ou
presencialmente na R.
José Monteiro Pato,
179-223 – Jardim Bom
Jesus.

Secretaria de educação e CCZ de Taubaté
realizam ações de conscientização ao bem
estar animal em 20 unidades da educação
infantil

A Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria de Educação e em
parceria com Centro de
Controle de Zoonozes
(CCZ), realizam apresentações interativas
da peça teatral “Amigos para Sempre” em
20 unidades da Educação Infantil, através
do projeto Educando e
Cantando.
As causas relacionadas
ao meio ambiente e ao
bem estar animal estão
inseridas nos debates
mundiais,
trabalhar
esse importante tema

se faz necessário nos
ambientes escolares. O
projeto acontece até o
dia 18 de março e vai
atingir cerca de 2.900
crianças. O “Educando Cantando” proporciona uma apresentação interativa levando
educação e conscientização ambiental por
meio de músicas autorais, teatro e cinema
atraindo a atenção e
participação de todos
os presentes. A informação e a conscientização recebidas de forma lúdica, como as do
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“Educando Cantando”,
contribuem para que as
crianças possam ajudar
a reverter quadros de
maus tratos, abandonos
e falta de respeito com
os animais domésticos,
silvestres e exóticos,
que fazem parte do cotidiano de muitos lares.
Ações relacionadas à
preservação do meio
ambiente e ao bem estar animal são primordiais na formação de
um cidadão consciente dos seus direitos e
deveres, garantindo o
bem estar de todos.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

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

Livro D-26, FLS. nº 45, Termo nº 7559
Faço saber que pretendem se casar ARTHUR BRUN FERREIRA DE ALMEIDA MACHADO e THIELY
DE OLIVEIRA ROSSI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e
4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 31 de maio de
1985, de estado civil solteiro, de profissão arquiteto e urbanista, residente e domiciliado na Rua José Juvêncio
Neves, nº 221, Loteamento Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de ANTONIO CARLOS MACHADO, de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de janeiro de 1955 e de ANGELA BRUN
FERREIRA DE ALMEIDA MACHADO, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de outubro
de 1957, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no
dia 15 de junho de 1990, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua José
Juvêncio Neves, nº 221, Loteamento Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de PEDRO ROSSI, de
56 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 29 de junho de 1965 e de MARIA INÊS DE OLIVEIRA ROSSI, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 23 de abril de 1967, 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.

Livro D-26, FLS. nº 46, Termo nº 7560
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO FLÓRIDO BOMFIM e LARISSA DA SILVA FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Caieiras-SP, nascido no dia 14 de maio de 1987, de estado civil solteiro,
de profissão marceneiro, residente e domiciliado na Rua Dorival Couto, nº 103, Loteamento Retiro Feliz,
Tremembé/SP, filho de FERNANDO BOMFIM, de 59 anos, natural de Aquidabã/SE, nascido na data de 16
de janeiro de 1963 e de MARIA ZÉLIA FLÓRIDO BOMFIM, de 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na
data de 17 de setembro de 1958, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 31 de março de 1996, de estado civil solteira, de profissão vendedora,
residente e domiciliada na Rua Poços de Caldas, nº 324, Loteamento Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha
de LUIZ CLAUDIO FERREIRA, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 01 de setembro de
1969 e de SÔNIA MARIA DA SILVA FERREIRA, de 60 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de
22 de agosto de 1961, 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.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico Nº 001/2022
- Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de
uso Comum, Demanda Judicial e uso Veterinário. Tendo em vista despacho da
Sra. Secretária Municipal de Administração, Raphaela Caroline Pedroso Abrantes, fica determinado: O DEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e via de consequência, a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, para o
ITEM 049. Tendo em vista o desencontro de uma das características, exigida
pelo Edital, o produto não atende as especificações do Item 049. CONVOCA-SE as licitantes que ficaram em segundo lugar, para negociação em sessão a
realizar-se em 16/02/2022 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 14 de fevereiro de 2022
– Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 041/2022 para Contratação Emergencial de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Vistoria e Manutenção de
Poço Artesiano do Bairro Jardim Cidade Nova, pelo valor total de R$ 69.690,00
(sessenta e nove mil e seiscentos e noventa reais), a empresa AGUA DRILL
POCOS ARTESIANOS EIRELI. CNPJ: 33.715.801/0001-92, nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 15 de fevereiro de 2022. Erica
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones 12 3671-7000 - FAX: 0 XX 12 3671-7003
E mail pmslparaitinga@uol.com.br
Site:
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones 12 3671-7000 - FAX: 0 XX 12 3671-7003
E mail pmslparaitinga@uol.com.br
Site:
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 01/2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 02/2022

Ref. Profisc nº 006 / 2022

ISS / PARCELAMENTO / TLLF

Ref. Profisc nº 003 / 2022

TLLF

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos
tributários abaixo.

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos
tributários abaixo.

Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 15 de fevereiro de 2022.

São Luiz do Paraitinga, 15 de fevereiro de 2022.
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1

AGUIDA APARECIDA DA SILVA SANTO 26642028805

14.264.810/0001-60

006/2022

991,20

3

ISS / TLLF / PARCELAMENTO

1

LUIZ EDUARDO PEREIRA

365.192.538-20

003/2022

1594,17

3

TLLF

Departamento de Arrecadação Pública
Setor de Tributos

Departamento de Arrecadação Pública
Setor de Tributos

Acervo do Museu Roberto Lee de Caçapava é tema de pesquisa financiada pela Unitau
O acervo do Museu
Paulista de Antiguidades Mecânicas Roberto Lee de Caçapava é
tema de um projeto de
iniciação à pesquisa
financiado pela Unitau (Universidade de
Taubaté), com foco na
perspectiva de Cidades Inteligentes, tema
definido como um dos
prioritários pelo CNPq
para pesquisas no Brasil.O projeto está sendo desenvolvido pela
estudante de Caçapava, aluna do curso de
graduação de História
da Unitau, Natália dos

Santos, sob orientação
da Profa. Dra. Rachel
Duarte Abdala, coordenadora do programa
de Mestrado em Desenvolvimento Humano e docente do curso
de História, ambos da
Unitau. Segundo a estudante, “a pesquisa
propõe estudar a possibilidade do Museu
Roberto Lee se tornar
vetor para a implementação de projetos
na perspectiva socieconômica com a produção de tecnologias
renováveis no município de Caçapava, na

dimensão de Cidades
Inteligentes”. A intenção, diz ela, é abordar
a “questão de como o
acervo do museu pode
colaborar para uma futura cidade inteligente.
E ainda trabalhar a articulação desse acervo
com a noção de mobilidade urbana na cidade
de Caçapava”.A professora Rachel Abdala,
considerada uma referência na área de pesquisas históricas e museus na região, explica
que a finalidade da pesquisa é contribuir e dar
subsídios para o desen-

volvimento e implementação de políticas
públicas no âmbito da
mobilidade urbana. “O
objetivo é entender de
que maneira o museu
pode contribuir para
se repensar a mobilidade urbana da cidade
e aplicar isso na vida
da comunidade”, diz
ela. E ainda contribuir
para pensar o museu
na perspectiva do fortalecimento do turismo
local.Um dos objetos
de estudo no acervo do
museu é o Tucker Torpedo, ano 1948, considerado uma raridade e

um dos destaques da
coleção. Sobre Rachel
Abdala A Profa. Dra.
Rachel Duarte Abdala
é professora do curso
de História da Unitau
e do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano-Unitau, no qual também
atua como coordenadora adjunta. É também professora colaboradora do Programa
de Mestrado Profissional em Educação, professora colaboradora
da Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo-USP e
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coordenadora de projetos de extensão universitária. Sobre o Museu
O Museu Paulista de
Antiguidades Mecânicas Roberto Lee, órgão
da Prefeitura de Caçapava, abriga o acervo
de veículos antigos,
objetos e documentos,
tombado pelo Condephaat (Conselho de
Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo). O museu
está em fase de estruturação para reabertura
efetiva ao público.
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Inscrições para oficinas de
música do Projeto Guri de
Ilhabela continuam até 4 de
março

O polo do Projeto Guri
em Ilhabela continua
com as inscrições para
as oficinas de percussão, violão e canto coral (para jovens entre
8 e 18 anos incompletos). A matrícula para
novos alunos e alunas
vai até o dia 4 de março.
Para participar, o aluno não precisa ter conhecimento prévio em
música, nem possuir
instrumento musical.
As aulas serão realizadas no período da tarde, sempre na segunda
e quarta-feira da semana.
A inscrição é realizada
por ordem de chegada

e as vagas são limitadas. Para se inscrever,
o responsável do candidato deve comparecer ao polo do Projeto
Guri em Ilhabela, que
fica na avenida Ernesto
de Oliveira 996, Barra
Velha, munido das cópias do RG ou Certidão
de Nascimento do candidato, RG do responsável, declaração escolar e comprovante de
endereço. O horário e
local de inscrições será
somente às segundas e
quartas feiras, das 13h
às 18h, até o dia 4 de
março.
Podem participar jovens entre 6 a 17 anos
e 11 meses até o dia 1º

de março, para alunos
ingressantes no primeiro semestre; e até o dia
1º de setembro para ingressantes no segundo
semestre.
Sobre o Projeto Guri
O Projeto Guri – maior
programa sociocultural brasileiro, mantido
pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo e gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura
– dispõe de 338 polos
distribuídos em 282
municípios e oferece
cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6
a 18 anos incompletos.
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Vistoria de
técnicos do IPT e
IPA mantém
interdição na
Cachoeira dos
Três
Tombos

Ilhabela recebeu nesta
terça-feira (15) a visita de técnicos do IPT
(Instituto de Pesquisas
Tecnológicas) e do IPA
(Instituto de Pesquisas Ambientais) para
vistoriar as rachaduras
encontradas no bloco
rochoso que formam a
terceira queda da Cachoeira dos Três tombos, interditada desde
o dia 2 de fevereiro.
O geólogo Fernando
Machado Alves, acompanhado do coorde-

nador da Defesa Civil
de Ilhabela, Ronaldo
Alves, do coordenador regional da Defesa
Civil, Wander Vieira,
e do técnico do IPA,
Eduardo de Andrade,
realizou uma análise
da área e decidiu manter a interdição, até que
um relatório detalhado
da situação seja emitido pelos órgãos.
Após a análise do bloco rochoso, o coordenador regional Wander
Vieira parabenizou a
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ação rápida da Defesa
Civil de Ilhabela. “A
equipe da Defesa Civil da cidade fez muito bem em interditar o
local de forma preventiva. A área tem risco
acerca da movimentação de uma ruptura nas
rochas e o importante
agora é preservar vidas”, disse.
No relatório que será
emitido, os técnicos
indicarão as intervenções que poderão ser
realizadas na área.

