
Ano 2 • Edição 60 • 16 de maio de 2018Ano 3 • Edição 158 • 29 de julho de 2019

A aluna do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Bezerra de Menezes, 

Silvana Lasnor Lourenço, foi eleita com 

66,33% dos votos a nova Deputada 

Estadual Juvenil do município de 

Paraíba do Sul. Com isso, ela irá 

representar a cidade na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (ALERJ) em Novembro e 

defender um projeto de lei de sua 

autoria. 

 As eleições do Parlamento 

Juvenil este ano foram organizadas 

pela Superintendência Municipal de 

Juvenil e, pela primeira vez, houve uma 

eletrizante disputa de idéias, com 

debates, comícios, campanha e 

inclusão do jovem na política. Silvana 

disputou com a aluna do 1º ano do 

Colégio Estadual Maria Zulmira Torres, 

Maria Clara, que obteve 33,67% dos 

votos válidos. 

 Silvana possui um projeto de 

lei que institui uma política pública nos 

colégios estaduais de descobrimento 

de talentos através de testes 

vocacionais, havendo uma equipe 

especializada que auxilie, juntamente 

ao corpo pedagógico da escola, a 

introduzir o preparo do aluno ao 

mercado do trabalho, ajudando-o a se 

descobrir profissionalmente e/ou 

artisticamente.

 Também pela primeira vez a 

prefeitura dará suporte logístico, 

auxílio na formulação do projeto de lei, 

translado e orientação a vencedora. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 067/2019 – 

Processo Licitatório nº 073/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

contratação eventual de prestação de 

serviços terceirizados para atender as 

necessidades temporárias do 

Município, conforme condições, 

quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, 

para atender a Secretaria Municipal de 

Administração. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 13/08/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e, diretamente no site: 

ww.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 23 de julho de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal. 

UBS Niágra oferece  consultas noturnas

 Toda quarta-feira a noite 

tem atendimento médico na 

Unidade de Saúde Niágra. 

 O foco das consultas 

noturnas e aos finais de semana 

são trabalhadores e estudantes 

que não têm acesso a unidade nos 

dias e horários convencionais de 

atendimento.

 Se você faz parte desse 

público vá até sua unidade e 

verifique o cronograma!Participe!
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ATOS DO GOVERNO

A aluna do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Bezerra de Menezes, 

Silvana Lasnor Lourenço, foi eleita com 

66,33% dos votos a nova Deputada 

Estadual Juvenil do município de 

Paraíba do Sul. Com isso, ela irá 

representar a cidade na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (ALERJ) em Novembro e 

defender um projeto de lei de sua 

autoria. 

 As eleições do Parlamento 

Juvenil este ano foram organizadas 

pela Superintendência Municipal de 

Juvenil e, pela primeira vez, houve uma 

eletrizante disputa de idéias, com 

debates, comícios, campanha e 

inclusão do jovem na política. Silvana 

disputou com a aluna do 1º ano do 

Colégio Estadual Maria Zulmira Torres, 

Maria Clara, que obteve 33,67% dos 

votos válidos. 

 Silvana possui um projeto de 

lei que institui uma política pública nos 

colégios estaduais de descobrimento 

de talentos através de testes 

vocacionais, havendo uma equipe 

especializada que auxilie, juntamente 

ao corpo pedagógico da escola, a 

introduzir o preparo do aluno ao 

mercado do trabalho, ajudando-o a se 

descobrir profissionalmente e/ou 

artisticamente.

 Também pela primeira vez a 

prefeitura dará suporte logístico, 

auxílio na formulação do projeto de lei, 

translado e orientação a vencedora. 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 067/2019 – 

Processo Licitatório nº 073/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

contratação eventual de prestação de 

serviços terceirizados para atender as 

necessidades temporárias do 

Município, conforme condições, 

quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, 

para atender a Secretaria Municipal de 

Administração. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 13/08/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e, diretamente no site: 

ww.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 23 de julho de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal. 

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Marciano de Oliveira
Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

Silvana Lasnor, aluna do Colégio 
Estadual Bezerra de Menezes, é 
eleita Deputada Estadual 
Juvenil de Paraíba do Sul


