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Fundo social inicia a campanha
“inverno solidário” 2022 em
Tremembé

O Fundo Social de Tremembé, está iniciando a
CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO 2022.
O objetivo é arrecadar
doações de cobertores,
mantas ou agasalhos,
NOVOS OU EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, que serão destinados as famílias em
situação de vulnerabilidade social na cidade.
Para a Presidente do
Fundo Social e Primeira
Dama, Eliana Maria Neves de Lima, a ajuda de

todos é muito importante,
“O frio chegou antes da
estação de inverno começar, então muitas famílias
irão precisar da nossa
ajuda. Por isso pedimos
a participação de todos
e contamos com a solidariedade dos munícipes
e empresários da nossa
cidade” comenta Eliana.
Para colaborar é fácil, basta deixar a sua
doação
em
algum
dos pontos de coleta.
PONTOS DE COLETA:
Prefeitura de Tremembé

Condomínio Portal do Sol
Condomínio
Campos do Conde I Supermercado Leal do Vale
Supermercado Vida Nova
Câmara
Municipal
Centro
de
Eventos
Supermercado
Tirelli
Condomínio Eldorado
Participe! O frio passa, mas o carinho fica.
Realização: fundo social de são paulo e
fundo social de solidariedade de tremembé
apoio: prefeitura de tremembé.

DANIEL

D.

RIBEIRO.

DISTRIBUIÇÃO

DIRIGIDA R$

1,00

CPIC promove
estudo sobre planta
para sistema
respiratório na
segunda-feira (30)

Na segunda-feira (30), o
Centro de Práticas Integrativas e Complementares oferece a palestra
“Chambá (Justicia Pectoralis) – para sistema
respiratório”, ministrada
pela palestrante Dra Beatriz Franco Curcio.
A ação acontece às 14
horas, no próprio CPIC.
Do chambá pode ser feito
um xarope para o tratamento de tosse e sinto-

mas respiratórios.
Nas últimas décadas,
o interesse pela fitoterapia teve um aumento
considerável e as folhas
de Justicia pectoralis
(Chambá) vêm sendo
utilizadas pela população
para tratamento de afecções do trato respiratório,
como tosse, bronquite e
asma, além de estarem
sendo estudadas em diversos ensaios pré-clíni-
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cos e clínicos.
“A palestra ministrada
pela Doutora Beatriz é
importante para que a
população entenda um
pouco mais sobre o assunto e o auxílio que o
Chambá pode dar principalmente para os pais
que estão com os filhos
com sintomas de tosse e
problemas respiratórios”,
disse a coordenadora do
Cpic, Ticianna Santana.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 90v , Termo nº 7649
Faço saber que pretendem se casar JÔNATA RIBEIRO e SARA VITÓRIA FERNANDES FEITOSA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Guarujá-SP, nascido no dia 23 de setembro de
1985, de estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente e domiciliado na Rodovia
Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, Tremembé/SP, filho de VILMA RIBEIRO. A habilitante
é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 30 de março de 2000, de estado civil solteira, de profissão atendente, residente e domiciliada na Rua Visconde de Mayrink, nº 26, apto. 22, Cidade
Tiradentes, Tremembé/SP, filha de HERNANDES ALVES FEITOSA e de SELMA DA CRUZ
FERNANDES. 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 89, Termo nº 7647
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME ROBERTO GONÇALVES e CAROLINE RESENDE FILIPPI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1,
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Bento do Sapucaí-SP, nascido no
dia 30 de maio de 1992, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e domiciliado na
Rua Georgina Nogaroto Couto, nº 70, Terras de Benvirá, Tremembé/SP, filho de MARCO ANTONIO GONÇALVES, de 58 anos, natural de Arrozal/RJ, nascido na data de 23 de outubro de 1963,
residente e domiciliado em Santo Antonio do Pinal/SP e de DULCILENE APARECIDA ROBERTO GONÇALVES, natural de Jacareí/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é
natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de abril de 1994, de estado civil solteira, de profissão
nutricionista, residente e domiciliada na Rua Georgina Nogaroto Couto, nº 70, Terras de Benvirá,
Tremembé/SP, filha de MARCELO FABIANO FILIPPI, natural de Jacareí/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de SILVIA HELENA RESENDE FILIPPI, falecida 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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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 convida-

das 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.

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022
I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$
1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Corrente Líquida
Despesas Totais com Pessoal
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)
Excesso a regularizar

23.312.916,38
R$
%
608.339,57
2,61
1.398.774,98
6,00
0,00

0,00

25.001.021,75
R$
%
612.694,30 2,45
1.500.061,31
6,00
1.425.058,24
5,70
1.350.055,17
5,40
0,00
0,00

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades financ. em 31/12
Caixa
Bancos – C/Movimento
Bancos – C/Vinculadas
Aplicações Financeiras
Subtotal
(-) Deduções:

Valores compromissados a pagar até 31/12

Total das Disponibilidades:

R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inscrição de Restos a Pagar:
Processados
Não Processados
Total da Inscrição:

R$
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Monteiro Lobato/SP, 30 de abril de 2022.

Ver. Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara Municipal

Ailton Santos Pereira da Silva
Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP

Gigliola Corrá da Silva
Resp. pelo Controle Interno

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP.
Telefone: (12) 3979-1577 – Telefax: (12) 3979-1145
e-mail: camaramlobato@uol.com.br
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Fundo social de
Tremembé promove bazar
solidário nesta 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.
MAIS
INFORMAÇÕES: SECRETARIA
DE AÇÃO SOCIAL
3674-3660 ou 3674-3910
Rua José Monteiro Patto,
195 – Jd. Bom Jesus

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
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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.

