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A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

 Tremembé inicia a 
vacinação contra a 

gripe para a população 
em geral hoje 23

tir de amanhã, 23 de 
JUNHO, no Centro de 
Saúde e nas ESF`s. 
ESF´S - PROCURE O 
ESF DE REFERÊN-
CIA DO SEU BAIRRO 
SEGUNDA A SEXTA 
08h00 às 11h00 e das 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé informa 
que a vacinação contra 
a GRIPE/INFLUEN-
ZA estará disponível 
para TODA A POPU-
LAÇÃO (acima de 6 
meses de idade) a par-

13h00 às 16h00
CENTRO DE SAÚDE
SEGUNDAS, TER-
ÇAS, QUINTAS E 
SEXTAS
07h30 às 16h00
QUARTAS
10h00 às 16h00

 Inicia projeto de implantação 
de coleta seletiva de lixo em 

Tremembé

tipo de trabalho cola-
bora para a redução da 
poluição causada pelo 
lixo e o desperdício 
de recursos naturais” 
comenta o Secretário 
Adjunto de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, 
Armando Araújo.  Para 
o Secretário Adjunto 
de Justiça, Cidadania e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Romulo Go-
mes, este projeto abre 
diversas oportunida-
des e pode trazer renda 
para muitas famílias da 
nossa cidade. “O reco-
lhimento de materiais 
recicláveis descartados 
por pessoas ou empre-
sas, separados como 
papéis, plásticos, vi-

A Prefeitura de Tre-
membé em parceria 
com o Sebrae e com 
os consultores da 
FESPSP, convidam os 
coletores independen-
tes e interessados para 
participarem do pri-
meiro evento do pro-
jeto de implantação de 
coleta seletiva em Tre-
membé, que tem como 
objetivo dar início as 
tratativas para a cria-
ção de uma associação 
de coletores de recicla-
gem.  “A coleta sele-
tiva é uma das etapas 
mais importantes da 
reciclagem, funcionan-
do até mesmo como 
um processo de edu-
cação ambiental. Este 

dros e metais, serão 
coletados e comerciali-
zados pela associação, 
trazendo remuneração 
aos coletores e estimu-
lando investimentos 
privados e contratação 
de mão de obra em em-
presas de reciclagem” 
finaliza Romulo. 
I N T E R E S S A D O S 
COMPARECER NO 
DIA 
23 DE JUNHO
14h00
CENTRO DE EVEN-
TOS
MAIS INFORMA-
ÇÕES:
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE
 (12) 3674-4416
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa FERNANDA APARECIDA 
OLIVEIRA DE SOUZA 22417585820, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.304.866/0001-51, objeto do contrato nº 064/2022, contratação de "KAIO LENNON E 
BANDA" para apresentação durante a programação da Festa de São Pedro de Catuçaba 
que acontecerá de 24/06 a 03/07/2022, pelo valor R$ 1.800,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 20 de junho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11/2022 - A Prefeitura Munici-
pal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candida-
tos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, 
AGENTE OPERACIONAL E ENGENHEIRO CIVIL - 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 correspondên-
cia conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 23 de Junho de 2022.  Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 004/2022 – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSINHO PRE-
PARATÓRIO AOS PROCESSOS SELETIVOS 2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização de recursos quanto 
ao resultado de habilitação do processo em epígrafe, fica designado o dia 27/06/2022 às 
10h00min, para abertura do Envelope de Proposta Comercial da empresa habilitada, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, cito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, 
Centro, Potim/SP. Potim, 22 de junho de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comis-
são de Licitações.

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

Livro D-26, FLS. nº 96, Termo nº 7660
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELIPE CAMPANÁRIO DOS SANTOS e KÁTIA CRISTINA 
CAMILO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 04 de junho de 1995, de estado civil 
solteiro, de profissão operador de empilhadeira, residente e domiciliado na Alameda das Glicínias, nº 174, Flor 
do Campo, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ROSA DOS SANTOS, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascido 
na data de 13 de agosto de 1973 e de SILVIA CAMPANÁRIO DOS SANTOS, de 47 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 08 de junho de 1975, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascida no dia 09 de setembro de 1995, de estado civil solteira, de profissão meren-
deira, residente e domiciliada na Alameda das Glicínias, nº 174, Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de LUIZ 
CARLOS CAMILO, de 54 anos, natural de Guaianases/SP, nascido na data de 06 de julho de 1967 e de MA-
RIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de setembro de 
1969, 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. 

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

Livro D-26, FLS. nº 96, Termo nº 7661
Faço saber que pretendem se casar FELIPE HENRIQUE GIACOMAZZI e JULIANA BATISTA GIACO-
MAZZI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Tietê-SP, nascido no dia 20 de maio de 1986, de estado civil solteiro, 
de profissão engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cinco, nº 93, Residencial Morada do Visconde, Tre-
membé/SP, filho de PLINIO GIACOMAZZI, de 66 anos, natural de Tietê/SP, nascido na data de 16 de março 
de 1956 e de REGINA MARA ARRUDA GIACOMAZZI, de 58 anos, natural de Tietê/SP, nascida na data de 
07 de fevereiro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tietê/SP. A habilitante é natural de Aracaju-SE, 
nascida no dia 30 de maio de 1986, de estado civil solteira, de profissão Coach, residente e domiciliada na 
Rua Cinco, nº 93, Residencial Morada do Visconde, Tremembé/SP, filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 
natural de Santo Amaro/SE, residente e domiciliado em Santo Amaro/SE e de MARIA DE LOURDES SAN-
TOS, falecida em Aracaju/SE. 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 97, Termo nº 7662
Faço saber que pretendem se casar ODAIR LOPES DAS DORES JUNIOR e ADRIELLI MAYARA BOR-
GES CESARIO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Có-
digo Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 11 de maio de 1996, de estado civil 
solteiro, de profissão marceneiro, residente e domiciliado na Avenida do Contorno, nº 724, Rancho Grande, 
Tremembé/SP, filho de ODAIR LOPES DAS DORES, falecido em Taubaté/SP na data de 18 de agosto de 
2020 e de GISLAINE APARECIDA DE MENDONÇA, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
29 de dezembro de 1971, residente e domiciliada em Osasco/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida 
no dia 18 de junho de 1996, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Avenida 
do Contorno, nº 724, Rancho Grande, Tremembé/SP, filha de BENEDICTO ARMANDO CESARIO FILHO, 
de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de junho de 1968 e de MARIA INES DE JESUS 
BORGES, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 28 de março de 1969, 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. 
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 – No 
dia 23 de junho de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão 
Eletrônico Nº 024/2022, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Aquisição de Leite Pasteurizado In-
tegral, à empresa: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR, com valor 
total de R$ 81.900,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 – No 
dia 23 de junho de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão 
Eletrônico Nº 025/2022, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Aquisição de Grama Esmeralda, 
à empresa: JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR, com valor total de R$ 
34.000,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 – No 
dia 23 de junho de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, 
Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Ele-
trônico Nº 026/2022, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Destinação Final dos Re-
síduos Urbanos Domiciliares Gerados no Município de Potim/SP, Conforme Ter-
mo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: V. S. A. AMBIENTAL 
LTDA, com valor total de R$ 462.240,00. Fica a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊN-
CIA Nº 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 171/2022 - 
EDITAL Nº 030/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE ABERTURA DE TRECHO DA RUA CAÇAPAVA, BAIRRO 
MORADA DOS MARQUES, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Lici-
tação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2022, através de seu Pre-
sidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão reservada, datada de 23 de junho de 2022, após exame da documenta-
ção de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS 
INABILITADAS: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Tendo em vista 
a INABILITAÇÃO de todas as proponentes foi aberto o prazo de até 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação escoimadas de seus erros, 
conforme §3º do Artigo 48 da Lei Nº 8.666/93. Potim, 23 de junho de 2022. Bruno 
Camilo França de Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

 Câmeras de monitoramento identificam 
autores de furto de gado e GCM realiza 

prisão

Paulo, os GCMs en-
contraram uma vaca e 
dois bezerros (¾ ho-
landês), avaliados em 
R$ 10.500,00. No ve-
ículo, encontravam-se 
M.G., 46 anos, LJAM, 
19 anos e PAMF, 22 
anos, que confessaram 
a prática do furto de 
gado em uma proprie-
dade na cidade de Ro-
seira e que os animais 
seriam levados para 
Caçapava. “Esse veí-
culo já havia praticado 
furto de gado em Pin-
damonhangaba no dia 
anterior e mediante as 
características o nosso 
serviço de inteligência 
começou a monitorar 
veículos com essas ca-
racterísticas. Mais uma 
vez a boa atuação de 
nosso efetivo aliada à 
tecnologia proporcio-
nou o bom êxito da 
ocorrência”, afirmou o 
comandante da GCM, 
Sandro Alvarenga.
Os autores do furto 
indicaram o local da 
prática delituosa e fo-
ram conduzidos até o 
local, onde em contato 

O monitoramento por 
câmeras do Centro de 
Segurança Integrada 
(CSI) da Prefeitura de 
Pindamonhangaba foi 
novamente fundamen-
tal na identificação e 
prisão de autores de 
furto de gado, ocorrido 
nesta madrugada em 
ocorrência que contou 
com a participação da 
Guarda Civil Metropo-
litana.
Por volta das 2h30, os 
GCMs Hélcio e Orlan-
do, em patrulhamento 
pelas ruas, receberam 
informação do CSI de 
que um veículo tipo 
furgão, suspeito de ser 
utilizado para furto 
de gado, estava circu-
lando pelo município. 
Com o monitoramento, 
os GCMs conseguiram 
êxito em localizar o 
veículo pela Rodovia 
Presidente Dutra, efe-
tuando a abordagem no 
KM 99, altura do aces-
so principal da via Du-
tra ao município.
Na abordagem, den-
tro do veículo Fiat 
Ducato, placa São 

com o proprietário do 
imóvel foi realizado 
o reconhecimento dos 
animais como sendo 
de sua propriedade. 
Os elementos recebe-
ram voz de prisão e 
foram encaminhados 
ao Distrito Policial, 
onde tiveram a prisão 
ratificada por flagran-
te delito, pelo delega-
do Leonardo Ferreira. 
Além do veículo e dos 
gados, foram apreendi-
dos também um apare-
lho celular, uma chave 
boca, uma chave de 
fenda e um alicate.
O secretário municipal 
de Segurança, Fabrício 
Pereira, cumprimen-
tou os participantes da 
ocorrência pelo êxito 
em esclarecer o cri-
me. “Parabenizo nossa 
equipe que atuava no 
CSI monitorando e os 
GCMs que estavam em 
patrulhamento e, mais 
uma vez, a Prefeitura 
cumpre sua missão de 
colaborar com as for-
ças policiais sendo im-
placável na luta contra 
o crime”, afirmou.
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Conversa Com o Autor’ é 
atração da biblioteca do 

Araretama nesta quarta-feira

com o público. Segun-
do o gestor de biblio-
tecas, Mauro Celso 
Barbosa, “o objetivo 
do projeto é estreitar 
o contato público-au-
tor, pois acreditamos 
que essa aproximação 
possibilita novas des-
cobertas e desperta um 
novo olhar para a leitu-
ra”. 
Para ele, “presentifi-
ciar a figura do escri-
tor e colocar a escrita 
num lugar tangível é 
um bom começo para 
a apropriação das Le-
tras”, ressalta Mauro.
Escolas interessadas 
em levar seus alunos 
para participar dos en-
contros, devem entrar 
em contato pelo (12) 

A Biblioteca Públi-
ca Municipal do Ara-
retama recebe, nesta 
quarta-feira (22), mais 
uma edição do projeto 
“Conversa com o Au-
tor”. Será às 15 horas, 
com a participação da 
escritora Rhosana Dal-
le, que falará um pouco 
sobre suas experiên-
cias. 
O projeto desenvolvido 
pelas Bibliotecas Pú-
blicas Municipais, em 
parceria com a Acade-
mia Pindamonhanga-
bense de Letras, teve 
início dia 8 de abril, e 
uma vez ao mês leva 
um escritor em alguma 
das cinco bibliotecas 
públicas municipais, 
para bater um papo 

3643-2399, e-mail bi-
blioteca@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou 
pelo Instagram @bi-
bliotecas_pinda.
Sobre a autora – Rho-
sana Dalle é arte edu-
cadora formada pela 
FAMUSC hoje FASC, 
artista cênica e perfor-
mática, membro titular 
da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras 
e é Vice-Presidente da 
entidade. 
Membro titular do 
Conselho de Patrimô-
nio Histórico de Pin-
damonhangaba onde 
também é Vice-Pre-
sidente. Autora do li-
vro “O Travesseiro da 
Mulher Borboleta” de 
2013.

Prefeitura de ilhabela 
promove neste final de 
Semana o festival das 
Tradições nordestinas

(25/6), além das ban-
das locais. “Sem dú-
vidas será uma grande 
festa que valoriza toda 
a tradição nordestina e 
irá movimentar a cida-
de na baixa temporada! 
Estão todos convida-
dos a prestigiar esta 
programação prepara-
da de forma especial”, 
destacou o Prefeito de 
Ilhabela, Toninho Co-
lucci. O evento será 
realizado no estacio-
namento da Secretaria 
de Educação, que fica 
localizado na avenida 
São João, 277, no Pe-
requê. O Festival de 

A Prefeitura de Ilhabe-
la promove neste final 
de semana, 24, 25 e 26 
de junho, o “Festival 
de Tradições Nordes-
tinas”, no bairro do 
Perequê, com muitas 
comidas típicas, for-
ró e baião. Durante os 
três dias de festa, os 
visitantes poderão vi-
venciar e valorizar a 
rica e variada cultura 
nordestina, através de 
apresentações musi-
cais e comidas típicas. 
Na programação mu-
sical, destaque para os 
shows da Banda Caia-
na (24/6) e Silvio Brito 

Tradições Nordestinas 
é promovido pela Pre-
feitura de Ilhabela por 
meio da Secretaria de 
Cultura
Programe-se:
Sexta-feira – 24 de ju-
nho
21h – Banda Manda-
caru
22h – Banda Caiana
Sábado – 25 de junho
20h – Pop Music
21h – Trio Luar
22h – Silvio Brito
Domingo – 27 de ju-
nho
20h – Erick Lins
21h – Triboluz
22h – Manauê


