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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO ,  
Novo 2 to Aotool2 Rue Manocil Vitória de SOLIEla. SOO - Centro 

° 	 CEP: M4 355 -000 • Novo Santo Antonio - Piau; 
GNI...1:01.012,59810001-32 

CAEONC rE Do 

TERMO RESCISÃO RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMGVEL N° 13/2017 

Pelo presente termo de rescisão contratual. Prefeitura Municipal de Novo Santo 

Antônio, estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público Interno, situada à 

Rua Manoel Vitória de Sousa — 500 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 

01.612.598/0001-32. representada neste ato peto senhor Edgar Geraldo de 

Alencar Bona Miranda, de agora em diante denominada DISTRATANTE, e o 

Locador Sr. WALTER LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, inscrito no CPF: 

159_8211t83-72, residente e domiciliado na Cidade de Teresina-PI, doravante 

denominada DISTRATADA, têm justo e decidido o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato n.. 13/2017, 

que tinha como objeto a Locação de um imóvel, de propriedade da 

DISTRATADA, localizado na Rua Tia Maria Dulce, SN -Centro do Município de 

Novo Santo António — PI, para funcionamento do PROJOVEM. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO MOTIVO DA RESCISÃO 

A Administração Municipal dar por causa, amigavel, a presente man:RA°, COM 
base legal no artigo 79, inciso II, da Lei Federal 8.888/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competonte o foro 
da Comarca de Alto Longa — Pl. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÀO JOSÉ DO PEIXE 

CASA IRENO MARTINS DAS NEVES 

REQUERIMENTO 

Os Vereadores James Douglas do Nascimento e José 
Gonzaga Feitosa do Nascimento, do PMDB, com assento nesta augusta 
casa, vem requerer, que depois de ouvido o pienálic, seja realizada Sessão 
Solene pela realização da Feira Livre do Povoado Tamboril no dia 18/06/2017 
as -10:00ns da manhã na Escola Municipal Gervásio Alves de Freitas, na sede 
do referido povoado. 

Nestes termos requer providências. 

São José do Peixe - Pl. 26 de Maio de 2017. 

.laines -Douglas do Nascimento 

Vereador do PMDB 
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Novo Santo António — PI, 28 de Abril de 2017. 

	

Edgar Geraldo de Alencar 	Horta Miranda 	Walter Luis Pereira de Andrade 

	

Prefeito Municipal 	 Proprietário 

	

OISTRATANTE 	 DISTRATADA 
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CAMPANHA NACIONAL ANTIDROGAS 

Um conselho aos pais: sintomas 
do iniciante ao uso de drogas 

6) Tem verificado os olhos de seu filho Colher ou tampa de garrafas queimados no 
sempre avermelhados? Há sinais de picas fundo? Alguma  cont a-go t as ? Ou pó 
em seus braços e pernas ou sinal delas em branco-açúcar? 
suas mupas (como sinais de sangue)? 	Se você encontrar alguns destes sintomas 
7) Está frequentemente bocejando? Está em seu filho, procure imediatamente um 
com o nariz destilando, ainda que não esteja médico ou uma delegacia especializa em 
resfriado? Esta ele sempre muito nervoso, entorpecentes. 

1)Está seu filho gastando grande quantia 
de dinheiro, c você não entende onde'? 
2) Está ele continuamente se coçando, 
particularmente nas pernas? Procure ver os 

3) Está ele muito sonolento? 'tem a cabeça 
constantemente pendente? 
4) Furna ele consecutivamente e depois 
para por algum tempo? 
5) Há coisas que ele tem esquecido fora 
de casa'? (relógios, anéis, rádios, etc.). Tem 
encontrado entre suas coisas, cautelas de 
penhores?  

inquieto? 
8) Tem . encontrado marcas de cigarros 
queimados nos seus lençóis? Tem marca 
de queima de cigarros em seus dedos? 
9)Tem ele entre outras coisas: uma seringa? 

(Extraído do Jornal Tribuna Esp(rita. 
janIfeW87 — colaboração do EPF João 
Bezerra da ANS'EF/João Pessoa/PB) 
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