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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura oficializa 
doação de área para 

construção da Etec em 
Ubatuba

Após mais de dez anos de 
reivindicação, a manhã des-
ta ultima segunda-feira, 26, 
foi histórica para Ubatuba: 
a prefeita Flavia Pascoal 
esteve na sede do Centro 
Paula Souza (CPS) em São 
Paulo para oficializar a re-
gulamentação da escritura 
do terreno/ doação da área 
onde será construída a sede 
da unidade da Etec em Uba-
tuba.
Juntamente com a diretora 
superintendente do Centro 
Paula Souza, Laura Laganá, 
Flavia assinou a documen-
tação concedendo o terreno 
que tem 9.099 m² de área 
que fica no Jardim Caroli-
na. A Prefeitura também irá 
providenciar toda a parte 
técnica regulamentar para a 
execução da obra.
Na ocasião, a prefeita pôde 
conferir a planta do prédio, 
que contará com 5.842m² 
de área construída – uma 
construção estimada em R$ 
25 milhões. A doação do 
terreno é a única contrapar-
tida municipal exigida pelo 
Estado, pois a construção 
do prédio e demais despe-
sas serão responsabilidade 
da secretaria estadual de 
Educação.
O projeto prevê dois pavi-
mentos, com espaços como 
salas de aula interativas, 
refeitório, auditório, setor 
administrativo, banheiros, 
sala de reunião, área de 

convivência, laboratório 
de ciências, laboratório de 
internet, biblioteca, sala 
maker, ginásio com vestiá-
rio e arquibancadas e esta-
cionamento. É importante 
lembrar que todo o prédio 
é adaptado, viabilizando a 
acessibilidade de pessoas 
com deficiência.
“Vimos o projeto e é bem 
interessante, visando aten-
der o maior número possí-
vel de alunos e de jovens 
em Ubatuba. Estou muito 
feliz. Será mais uma Etec do 
Centro Paula Souza e, as-
sim, a gente está cumprindo 
a nossa missão de oferecer 
oportunidade de profissio-
nalização aos jovens do es-
tado de São Paulo. Ubatuba 
há tempos sonhava com 
uma escola técnica e a Flá-
via conseguiu viabilizar”, 
enalteceu Laura.
A prefeita Flavia relem-
brou o tempo em que era 
supervisora de ensino e já 
reivindicava a construção 
de uma unidade no muni-
cípio. “Agradeço por mais 
essa conquista, uma obra 
com dois pavimentos valo-
rizando os jovens e o ensino 
profissionalizante. Ubatuba 
foi vitoriosa para fazer esse 
prédio tão importante para 
a nossa cidade tão esperado 
pela população”, comemo-
rou.
A prefeita ainda destacou 
que se trata de “um projeto 

moderno e atualizado que 
vai colaborar muito com a 
qualificação da mão de obra 
local, capacitando profis-
sionais que vão contribuir 
com o desenvolvimento 
econômico do município”.
Mais sobre a Etec Ubatuba
Atualmente, a Etec Ubatu-
ba tem aproximadamente 
110 alunos matriculados 
na unidade, que funciona 
como classe descentraliza-
da da Etec de Caraguatatu-
ba, utilizando as instalações 
da Escola Municipal Padre 
José de Anchieta, no bairro 
Sumaré.
São oferecidos cursos téc-
nicos em Administração, 
Recursos Humanos I e II, 
Nutrição, Transações Imo-
biliárias e Turismo Recepti-
vo. Sem contar o período da 
pandemia, que infelizmente 
ocasionou a evasão de al-
guns alunos, a Etec Ubatu-
ba forma, duas turmas por 
semestre – uma média de 
140 alunos.Também parti-
ciparam do encontro a di-
retora de Divisão de Gestão 
Imobiliária do Centro Paula 
Souza, Elaine Costa, a di-
retora do Departamento de 
Patrimônio Imobiliário do 
Centro Paula Souza, Glauce 
Nakandakari, a diretora do 
Departamento de Engenha-
ria do Centro Paula Souza, 
Thatyane Fernandes e o 
Chefe de Governo da Pre-
feitura, Joaquim Vidal.

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé, promove entre os 

dias 26 a 30 de 
setembro a semana especial 

da melhor idade, em 
comemoração ao dia do idoso 

(1 de outubro)

O Centro de Saúde e todas 
as ESFs estarão realizan-
do testes rápidos de Sífilis, 
HIV e Hepatite virais e o 
resultado é divulgado em 
aproximadamente 30 minu-
tos. A equipe de saúde tam-
bém estará aferindo a pres-
são arterial e verificando a 

glicemia dos idosos.
É fundamental mantermos a 
nossa saúde em dia, e nada 
melhor que estar saudável 
na melhor fase da vida!
Procure a unidade de saúde 
mais próxima e faça os tes-
tes. CENTRO DE SAÚDE
SEGUNDA, TERÇA, 

QUINTA E SEXTA
 08h00 às 12h00
 QUARTAS
 10h00 às 12h00
ESF´S - PROCURE O ESF 
DE REFERÊNCIA DO 
SEU BAIRRO 
SEGUNDA A SEXTA
08h00 às 11h00
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EXPEDIENTE

27 de Setembro 2022 

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica a DESERÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 048/2022, objeto: Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliários para Utilização do CAPS, Conforme Proposta Nº 
13770.915000/1200-04. Sessão realizada em 26/09/2022, às 09h00min, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Maurino P. S. Junior 
– Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 – No dia 26 de setembro 
de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR o Pregão Eletrônico Nº 043/2022, referente ao objeto: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Uniforme Escolar, Conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edi-
tal, à empresa: DIPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com valor total de R$ 1.252.743,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

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 
     2º QUADRIMESTRE DE 2022 
      

 
      I – COMPARATIVOS:                                                                                                        Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE 
Receita Corrente Líquida 23.312.916,38 27.658.577,04 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 608.339,57 2,61 658.243,48 2,38 
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.398.774,98 6,00 1.659.514,62 6,00 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)   1.576.538,89 5,70 
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)   1.493.563,16 5,40 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 

 
      III – DEMONSTRATIVOS: 

Disponibilidades financ. em 31/12 R$ 
     Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
      Monteiro Lobato/SP, 31 de agosto de 2022. 
 
 
         Ver. Allan Rached Azevedo                    Ailton Santos Pereira da Silva                  Gigliola Corrá da Silva 
      Presidente da Câmara Municipal          Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP        Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 
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Cerca de 200 
idosos participam 

de atividade da 
semana do idoso 

em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social (SEDIS), iniciou 
nesta segunda-feira, 26 de 
setembro, as atividades em 
comemoração a Semana do 
Idoso, com a participação 
de cerca de 200 idosos.
A programação teve início 
com uma sessão de cinema, 
em uma sala exclusiva para 
os idosos do “Projeto Con-
viver” do CCI Três Marias, 
com direito a lanche e pipo-
ca, além de muita diversão.
As ações se estendem até 
sexta-feira, dia 30 de se-
tembro, e as atividades se-
rão direcionadas aos ido-
sos integrantes do “Projeto 
Conviver” dos Centros de 
Convivência da Pessoa Ido-
sa (CCI) dos bairros Vila 
Marli, Três Marias e dos 
grupos setoriais.
Na terça, dia 27, será rea-
lizado um baile tropical a 
partir das 13h na quadra da 

Associação dos Funcioná-
rios Municipais de Taubaté 
(AFMT), com música ao 
vivo e mesa de frutas. No 
mesmo dia será realizado 
um show de talentos e festa 
do Hawaí a partir das 14h 
no salão da comunidade 
Bom Pastor.
Os idosos do “Projeto Con-
viver” também poderão 
participar na quarta-feira, 
dia 28, a partir das 14h do 
“Programa Chico Santos”, 
uma iniciativa que tem 
como objetivo reviver os 
programas dominicais do 
Silvio Santos. A ação será 
realizada no auditório do 
SEDES e vai contar com 
brincadeiras como roda a 
roda CCI, jogo das três pis-
tas e qual é a música, além 
de sorteios, brindes e apre-
sentações musicais.
No CCI Vila Marli na mes-
ma data, a partir das 9h, 
serão promovidas diversas 
atividades do “Momento 

Saúde”, como relaxamen-
to, yoga e alongamento; já 
no período da tarde, a partir 
das 14h, vai acontecer uma 
palestra sobre “Saúde da 
Pessoa Idosa: Informação 
e conhecimento” (vagas 
limitadas). Na quinta-fei-
ra, 29, os profissionais do 
CCI Três Marias farão ati-
vidades com os idosos PcD 
(Pessoa com Deficiência) 
do Instituto São Rafael na 
Praça Silvia Maria. A partir 
das 14h será realizada uma 
discussão prévia sobre as 
temáticas da audiência pú-
blica. Já o CCI Vila Marli 
também promoverá no dia 
29 um desfile de materiais 
recicláveis a partir das 14h 
no SEDES.
Para fechar as atividades da 
Semana do Idoso, será rea-
lizada na Câmara Munici-
pal uma audiência pública a 
partir das 14h sobre as polí-
ticas públicas para a pessoa 
idosa.

Prefeitura de Taubaté 
realiza chamamento 

público para projeto para 
fomento de turismo local

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento, 
Inovação e Turismo, realiza 
chamamento público para 
Projeto relativo à promoção 
de ações e atividades turís-
ticas.
O presente chamamento 
tem como objetivo de fo-
mentar o desenvolvimento 

do turismo local a partir de 
parceria com Organização 
da Sociedade Civil visando, 
de forma descentralizada, 
incentivar a participação da 
comunidade na realização 
de ações e atividades rela-
cionadas ao setor. O envelo-
pe, contendo a Proposta de 
Plano de Trabalho e a De-
claração, previstos em edi-

tal, devem ser entregues às 
8h30 do dia 27 de outubro 
de 2022 no Departamento 
de Compras, na Avenida 
Tiradentes, 520 – Centro. 
Todas as informações estão 
dispostas no edital de cha-
mamento Nº10/22 disponí-
vel no endereço eletrônico 
https://www.taubate.sp.gov.
br/licitacoes/chamamento/.



pág. 4

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazeta dos Municípios 27 de Setembro 2022 

Campanha PET Mais Saudável realiza 
mais de 670 castrações nos últimos 4 

meses

A terceira etapa da campa-
nha de castração de animais 
do programa Pet Mais Sau-
dável, que aconteceu no dia 
19 de setembro, em Nova 
Caçapava, realizou 246 ci-
rurgias, atendendo 181 cas-
trações de cães e 65 felinos. 
Todas as famílias dos ani-
mais atendidos receberam 
gratuitamente um kit pós-
-cirúrgico com a medicação 
necessária para os cuidados 
dos pets.
Durante as cirurgias, foram 
realizadas microchipagem 

dos animais, com informa-
ções pertinentes desses e de 
seus respectivos donos. O 
objetivo é aumentar a se-
gurança e evitar situações 
de abandono. Nos últimos 
quatro meses, a Campanha 
efetuou ao todo 672 ci-
rurgias, nos bairros Santa 
Luzia, Caçapava Velha e 
Nova Caçapava. A próxima 
etapa do Pet Mais Saudável 
está prevista para acontecer 
no mês de dezembro, em 
região a ser definida e di-
vulgada posteriormente. O 

Programa Permanente de 
Castração – Pet Mais Sau-
dável tem por objetivo aten-
der, em várias etapas, as 
demandas de castração de 
cães e gatos nas diferentes 
regiões do município, por 
meio de um castra móvel 
equipado, com profissio-
nais preparados para a rea-
lização dos procedimentos. 
A ação tem o propósito de 
ajudar no controle popula-
cional de animais, melhorar 
a saúde e evitar o abandono 
de cães e gatos.

Museu histórico de Taubaté lança 
exposição sobre bicentenário da

 independência

O Museu Histórico Prof. 
Paulo Camilher Florençano 
inaugurou nesta sexta-feira, 
23 de setembro, a exposição 
“Comemoração do Bicente-
nário da Independência do 
Brasil”, com pinturas do ar-
tista Alexandre Cardoso da 
Silva. A iniciativa celebra 
o Bicentenário da Indepen-
dência do Brasil e integra a 
programação oficial da 16ª 
Primavera de Museus, pro-
movida pelo Instituto Brasi-
leiro de Museus (IBRAM).
Há 200 anos, em 7 de se-
tembro de 1822, foi procla-
mada a Independência do 
Brasil, até então Colônia de 
Portugal. Para comemorar 

esta data, o jovem artista 
taubateano, Alexandre Car-
doso da Silva, representou 
através de suas pinturas al-
gumas figuras históricas do 
Brasil, expostas no museu: 
Dom João VI, Dom Pedro I, 
Dom Pedro II, Princesa Isa-
bel e José Bonifácio.
SOBRE O ARTISTA
Alexandre, de 23 anos, co-
meçou a desenvolver as 
suas habilidades artísticas 
na infância, enquanto estu-
dava no Centro Educacio-
nal Municipal Terapêutico 
Especializado “Madre Ce-
cília” (CEMTE), desenhan-
do plantas arquitetônicas de 
casas e prédios e produzin-

do maquetes. Aperfeiçoou-
-se na pintura ao entrar para 
uma escola de artes e hoje 
dedica-se à representação 
de personalidades da nossa 
história.
SERVIÇO
Exposição: “Comemoração 
do Bicentenário da Inde-
pendência do Brasil”
Período: 23 de setembro a 
30 de outubro de 2022
Endereço: Av. Tomé Portes 
Del Rei, 925, Vila São José/
Taubaté
Visitação: terça a sexta, das 
9h às 12h e das 13h às 17 
horas. Sábados, domingos e 
feriados, das 11h às 16h
Entrada Franca


