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DIRETOR

RESPONSÁVEL:

Operação especial no ateliê Art’s Manfredini para
a retirada do “dinossauro” tremembeense.

Em breve, a estátua do
paraphysornis brasiliensis, fóssil de mais de 20
milhões de anos encontrado em Tremembé, será

exposta no Museu Histórico e Cultural Laurindo
de Paula de Tremembé.
A ação especial de retirada da estátua ocorre nes-

ta manhã de quarta-feira,
com a presença do @
prefeitoclemente coordenando a operação no
bairro Vera Cruz.

DANIEL

D.

RIBEIRO.

DISTRIBUIÇÃO

DIRIGIDA R$

1,00

Fundo social de
Tremembé promove bazar
solidário nesta
quinta-feira (26) e
sexta-feira (27), na
secretaria de ação social.

O Fundo Social de Tremembé estará realizando
mais um bazar solidário
com doações de roupas
e calçados para pessoas
em situação de vulnerabilidade social. O evento

acontece a partir de amanhã e vai até sexta-feira,
das 09h às 11h ou das
14h às 16h.
Para participar basta
comparecer e resgatar as
peças que precisar.
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MAIS
INFORMAÇÕES:
SECRETARIA
DE
AÇÃO SOCIAL
3674-3660 ou 3674-3910
Rua José Monteiro Patto,
195 – Jd. Bom Jesus
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 89, Termo nº 7646
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO MIRANDA GOUVÊA e MARIANA DE ARAUJO KIGUTI,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 16 de abril de 1985, de estado civil solteiro, de
profissão gerente, residente e domiciliado na Rua das Araucárias, nº 155, Condomínio Colonial Vale do Sol,
Tremembé/SP, filho de MARCELO MONTEIRO GOUVÊA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na
data de 03 de março de 1958 e de VIVIANE DE MOURA MIRANDA GOUVÊA, de 61 anos, natural de
Taubaté/SP, nascida na data de 15 de outubro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A
habilitante é natural de Suzano-SP, nascida no dia 30 de junho de 1989, de estado civil solteira, de profissão
gerente, residente e domiciliada na Rua das Araucárias, nº 155, Condomínio Colonial Vale do Sol, Tremembé/
SP, filha de PEDRO YUKIO KIGUTI, de 70 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 09 de fevereiro de 1952 e de MARIA EUNICE DE ARAUJO KIGUTI, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascida
na data de 17 de novembro de 1958, 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.

26 de Maio 2022

Pinda registra BO e vai
multar pessoas flagradas
abandonando animais
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A Prefeitura de Pindamonhangaba registrou
boletim de ocorrência
contra pessoas que abandonaram animais no CEPATAS (Centro de Proteção e Atendimento aos
Animais). Recentemente,
câmeras do CSI (Centro
de Segurança Integrada)
flagraram pessoas indo
de carro até o CEPATAS
e deixando animais na
portaria do edifício.
Em uma das ocasiões foram largados 3 cães, em
outra situação foram sete
filhotes abandonados.
Além do Boletim de
Ocorrência, a Prefeitura está abrindo processo
administrativo contra as
pessoas flagradas pelas
câmeras.
A ação da Prefeitura está
baseada na Lei Municipal
N° 6.524, de 24 de março
de 2022, que prevê, dentre outras penalidades, a
multa de 10 UFMP (Unidade Fiscal do Município

de Pindamonhangaba)
em caso de abandono ou
maus-tratos, totalizando
R$ 1.123,80.
Sobre a identificação das
pessoas, a Prefeitura chegou até elas por meio de
um trabalho em conjunto
entre a equipe da Secretaria de Segurança Pública
e da polícia, que utilizou
dados da placa dos veículos para identificação.
“Temos realizado um
cerco em todo o perímetro do município para
deixar a cidade mais segura. São ações que visam a proteção patrimonial, pessoal e também
contra animais. Temos
mais de mil câmeras integradas no nosso sistema.
Com isso, cruzamos imagens e podemos ‘seguir’
a pessoa que comete crime ou ato infracional”,
ressaltou o secretário de
Segurança Pública, Fabrício Pereira.
O diretor do departa-
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mento de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde, André Pereira, ressaltou que abandono de
animais é crime e pediu
para as pessoas agirem
com responsabilidade.
“Temos um procedimento rigoroso para adoção
de animais, porque queremos proprietários responsáveis, que cuidem
dos animais. As pessoas
precisam entender que os
cães e gatos são animais
que precisam de cuidados e dedicação por parte dos proprietários e de
toda família. Além disso,
é importante que as pessoas saibam que abandono de animais é crime,
passível de punição com
prisão. Todo material que
tivermos ligado a abandono de animais, vamos
levar ao conhecimento
da polícia e realizar os
procedimentos administrativos necessários”, finalizou.
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Equipes de combate à Dengue continuam ações de vistoria em Caçapava
A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Saúde, continua a
campanha de prevenção
e conscientização para
o combate à Dengue no
Município. As equipes
de controle de vetores da
Agregue realizam, esta
semana, ações de nebulização no Jardim Jequitibá, no Jardim Campo
Grande, na Vila Resende
e no Vitória Vale. Já as
equipes da Prefeitura realizam visitas para contro-

le de criadouros no Sítio
Santo Antônio e no Real
Park. As visitas têm por
objetivo conscientização
e checagem da existência
de possíveis criadouros
do mosquito Aedes Aegypti. É importante que
as pessoas contribuam
com as ações e fiquem
atentas aos pontos de perigo em suas residências.
Veja as ações que devem
ser feitas: A única forma
de combater a Dengue é
eliminar o vetor (mos-

quito) transmissor do vírus. Por isso é tão importante a conscientização e
o apoio da população. As
ações são:
- Manter limpos os quintais e caixas d’água (que
devem estar sempre tampadas);
- Limpar as calhas das
residências, que não podem acumular água da
chuva;
- Colocar areia nos pratinhos de flores;
- Instalar telas finas nos

ralos para evitar que o
mosquito se prolifere
nesses ambientes;
- Guardar pneus, garrafas
e qualquer outro tipo de
vasilhame ou objeto que
possa acumular água e se
tornar criadouro;
- Caso a pessoa tenha
contraído Dengue, usar
repelente durante o período dos sintomas para
evitar a picada do mosquito e consequente disseminação para outras
pessoas.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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
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Termo de Ratificação

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JULIANA TELES PARDO
17794107865, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.684.989/0001-93, objeto
do contrato nº 054/2022, contratação do Grupo parafolclórico denominado Grupo
Manjarra "Sambada de Reis" para apresentação de um cortejo cênico musical durante a
programação da Festa do Divino Espírito Santo 2022 de São Luiz do Paraitinga, pelo
valor de R$ 1.500,00.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa LACILDO APARECIDO DOS
SANTOS 28840767860, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 97.524.086/000193 objeto do contrato nº 055/2022, contratação do show "Celebrando o Divino" com
Pedro Moradei e Cia para apresentação de um show musical durante a programação da
Festa do Divino Espírito Santo 2022 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor de R$
2.000,00.

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.

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.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 23 de maio de 2022.

São Luiz do Paraitinga, 23 de maio de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Caçapava recebe peça infantil “Viva a
Natureza” para sessões gratuitas
na sexta-feira (27)

Caçapava recebe na sexta-feira (27) o espetáculo
infantil “Viva a Natureza”, que será apresentado
com entrada gratuita em
duas sessões, às 10h e às
14h, na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer da Prefeitura (Rua
São Bento, 48, Vila Antonio Augusto), mesmo
prédio do Fundo Social.

A peça é uma realização
do Governo do Estado
de São Paulo, por meio
do Programa de Ação
Cultural da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa, com produção
da Sancell Produções e
apoio da Prefeitura de
Caçapava.
O espetáculo “Viva a Natureza” retrata o universo

de duas crianças que, ao
brincar no sítio do avô,
descobrem que há algo
de errado nos arredores da propriedade. Ao
se depararem com uma
imensidão de lixo, elas
resolvem iniciar a limpeza e despoluição deste
pedaço de natureza. Mas
para que isso seja feito,
terão que lidar com um

grande vilão chamado
Desperdício, que dificultará de todas as maneiras
essa empreitada.
Nesta aventura, as crianças precisarão unir forças
com todas as criaturas
pequeninas que vivem
no sítio: Dona Borboleta,
Sra. Abelhinha, Dr. Vagalume e até as crianças
da plateia, que serão con-
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vidadas a participarem
deste combate à poluição. O espetáculo convida as crianças a evitarem
o desperdício, reforçando
a importância da preservação da natureza.
SERVIÇO: Espetáculo
“Viva a Natureza”
Classificação Livre
Grátis
Duração: 45 minutos

Quando: 27 de maio de
2022 (sexta-feira)
Horários: 10h e 14h (duas
sessões)
Onde: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Prefeitura Municipal de
Caçapava Endereço: Rua
São Bento, n° 48, Vila
Antônio Augusto Luiz,
Caçapava. Tel.: (12)
3652-9222.
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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 - (§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000) - A prefeitura Municipal de Potim comunica a alteração da
data de audiência pública, incialmente marcada para 25 de maio de 2022, na
Câmara Municipal de Potim. Sendo transferida para a data de 27 de maio de
2022, às 13h15m, na Câmara Municipal de Potim, na Avenida Governador Mario
Covas, 222, centro, nesta cidade. Prefeitura Municipal de Potim, 25 de maio de
2022. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

24-25 de Maio 2022

48ª Festa Tradicional
Do Pouso Alto em
Natividade da Serra

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE - A prefeitura Municipal de
Potim comunica a alteração da data de audiência pública, incialmente marcada para 25
de maio de 2022, na Câmara Municipal de Potim. Sendo transferida para a data de 27
de maio de 2022 14h00min do dia 27 de maio de 2022, na Câmara Municipal de Potim,
Audiência Pública da prestação de contas dos valores aplicados e fonte de recursos, bem
como a oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no primeiro quadrimestre
de 2022, convidando os interessados e a população do município. Prefeitura Municipal
de Potim, 25 de maio de 2022. ERICA SOLER SANTOS OLIVEIRA – Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 137/2022 para Contratação Emergencial de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos, pelo valor total de R$ 38.520,00 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais), a empresa V.S.A. AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 44.060.300/0001-31,
nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 25 de maio de 2022. Erica
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Fiscalização de postura passa
integrar secretaria de
segurança pública do
município de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté por meio do Decreto
publicado nesta terça-feira (24) transfere a
Divisão de Fiscalização
de Posturas à Secretaria
de Segurança Pública do
município antes viculada
à Secretaria de Serviços
Públicos.
A alteração ocorre de forma experimental, a ideia
é permitir que tanto fiscais de postura quanto
GCM atuem sob a mes-

ma Secretaria facilitando
o trabalho de coordenação e desenvolvimento
de ações e estratégias integradas voltadas à área
de fiscalização com o
máximo de eficiência.
Com a medida a Prefeitura espera realizar um
trabalho mais agil e efetivo não apenas em bares,
adegas e estabelecimentos irregulares, mas em
todos os serviços que
abrangem a Fiscalização

de Posturas do município. A Secretaria de Segurança atualmente já realiza a Operação Sossego
que juntamente com a
Fiscalização de Posturas,
forças policiais e outras
Secretarias atuam na fiscalização de irregularidades em estabelecimentos,
perturbação do sossego
público além de vistorias
para o combate de práticas criminosas visando a
preservação de vidas.

48ª Festa Tradicional do
Pouso Alto -Deixa anotado aii .. Dias 10, 11 e
12 de Junho. Você não

pode perder essa festaaaa com diversas atrações e barracas típicas!!
Informações: Prefeitura
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(12) 3677-9700 e Centro
Cultural (12) 3677-1123
e-mail: cultura@natividadedaserra.sp.gov.br

