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ANIMACÃO LEGAL é diversão em 
família no Parque da Cidade

O Parque da Cidade re-
cebe, neste sábado (29), 
das 12 às 17 horas, o Ani-
macão Legal. Voltado para 
cães, gatos e outros ani-
mais de estimação, e para 
as pessoas que gostam de 
animais, o evento promete 
agitar a tarde no parque, 
com estandes, concursos e 
música.

O público pode colabo-
rar doando 1 kg de ração, 
que será destinada aos ani-
mais recolhidos das ruas. 

CIRCUITO SESC 
DE ARTES TRAZ 
DIVERSAS ATRAÇÕES 
PARA PINDA

Um verdadeiro mergu-
lho das artes na Praça do 
Quartel. Este será o Circui-
to Sesc de Artes, que vem 
para Pindamonhangaba 
neste domingo (30), das 
16h às 21h30, com entrada 
gratuita.

Festival de saltos de 
paraquedismo vai agitar 
aeródromo

O aeródromo de Pindamonhangaba sediará, no sábado e domingo (29 e 30), o 3º 
Festival de Salto Duplo, com instrutores cadastrados pela Confederação Brasileira 
de Paraquedismo. A programação ocorre durante todo o dia para toda a família, in-
clusive para quem curte esportes radicais e quiser ver de perto os saltos, que serão 
realizados do nascer ao pôr do sol.

THE BLACK 
CIRCUS CHEGA A 
MOREIRA CÉSAR 
COM ENTRADA 
GRATUITA

GOLEIRO FORMADO 
EM PINDA 
DISPUTA FINAL 
DO CAMPEONATO 
CEARENSE 

CAMPANHA 
MAIO AMARELO
 COMEÇA NESTA 
TERÇA-FEIRA

MILITARES DA ESCOLA 
DE CADETES VISITAM 
BATALHÃO EM PINDA

O circo está na 
praça Santa Rita 
no Vale das Acácias SEBRAE MÓVEL 

ESTARÁ NA CIDADE 
NA PRÓXIMA SEMANA
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O evento é voltado para animais de estimação e os Pets mais simpáticos serão premiados



Opções de lazer e 
entretenimento  

Mais um fi m de semana recheado de atrações 
em Pindamonhangaba. E com direito a feriado 
na segunda-feira, que é para prolongar o 
descanso e o lazer entre as famílias.

No sábado (29), o Parque da Cidade receberá 
aulas gratuitas de Zumba, a partir das 9 horas, 
com a professora Karina Silva. Também no 
sábado, no período da tarde, o Parque será 
palco da primeira edição do “Animacão Legal” 
– evento voltado para cães, gatos e outros 
animais de estimação. A ação terá: estandes, 
“Desfi le de Cães e Gatos” e o “Concurso de 
Mister e Miss Pet”, além de música e uma 
apresentação do Projeto Guri. 

O distrito receberá, de sexta a domingo, a 
“1ª Feira de Artesanato de Moreira César Arte 
Encanto”, uma oportunidade para se encontrar 
grande variedade de artesanato confeccionados 
por artesãos da cidade. O evento acontecerá na 
praça do Cisas. 

Para quem gosta de esportes, a fi nal da Copa 
Regional de Futebol Amador acontecerá no 
domingo (30), entre Unidos do Castolira FC 
(Pinda) e Jardim Santana FC (Tremembé); 
em partida única realizada no estádio da 
Associação Atlética Ferroviária (Boa Vista), 
com ingressos a R$3.

No domingo haverá ainda a segunda edição 
do Pedale – passeio ciclístico organizado pela 
99FM – que envolve crianças, jovens e adultos, 
e acontecerá a partir das 9 horas, com largada 
e a chegada no Shopping Pátio Pinda. Além 
disso, o Bosque da Princesa recebe mais uma 
contação de história da Cia. Peralta, às 15 
horas, no dia 30. Durante todo o fi m de semana, 
o aeroclube receberá o “Terceiro Festival de 
Salto de Paraquedismo de Pindamonhangaba”. 

Pra fechar, a segunda-feira (1º/5), Dia do 
Trabalhador, a Associação dos Servidores 
Públicos e Municipais de Pinda (ASPMP) 
realizará para servidores municipais e 
convidados uma manhã de lazer em seu Clube 
de Campo (não sócios pagam R$2 de entrada). 
É só escolher a opção que mais agradar. 
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... IMITA A NATUREZA que se desfaz em luz 
até o entardecer, e quando a noite chega no céu 

acendem estrelas até o amanhecer....” - Célia 
Stomboly - Autora: Espírito de  Dolores Duran 

(psicografada)

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Campanha Maio Amarelo 
começa nesta terça-feira

Durante o mês de maio, 
o Ministério das Cidades, 
por meio do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran), participará da 
campanha internacional 
Maio Amarelo – Atenção 
pela vida, que marca a 
mobilização para a dimi-
nuição dos acidentes de 
trânsito.

A cor amarela foi esco-
lhida em alusão à sina-
lização de advertência, 
utilizada nos semáforos. 

Por isso ficou conhecida 
como a cor da atenção 
pela vida. Assim como 
os movimentos de cons-
cientização de combate 
ao câncer de mama, de 
próstata e contra o ví-
rus HIV, o Maio Amare-
lo também é simboliza-
do pelo laço, nesse caso, 
amarelo.

O mês de maio foi esco-
lhido em comemoração ao 
Dia Mundial da Segurança 
Viária e do Pedestre, com 

a realização da Semana 
Mundial de Segurança 
do Pedestre, lançada em 
2013. A semana também 
é conhecida como Cam-
panha Zenani Mandela, 
em memória da neta de 
Nelson Mandela, vítima 
de acidente de trânsito 
na África do Sul em 2010, 
com apenas 13 anos.

Outra referência mun-
dial ao mês é a realiza-
ção do balanço das ações 
concretizadas desde que a 

Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) 
decretou a Década de 
Ação para Segurança 
no Trânsito. Os países 
membros uniram esfor-
ços na redução de 50% 
no número de feridos e 
mortos no trânsito du-
rante os próximos dez 
anos (2011 até 2020).

Acompanhe e participe 
do movimento através do 
site www.maioamarelo.
com.br.

ALDEIA COUNTRY Cruzei-
ro: 29/4 (sábado) - Bailão country. 
Sandro & Felipe. Elas vip até 0h. 
Transporte saindo da Rodoviária de 
Cruzeiro.

ARENA 101 Pinda: 28/4 (sex-
ta) - Pedro Paulo & Alex. Festa do 
Branco. Tell (12) 3424-7673. www.
arena101.com.br.

BELO SOL Taubaté: 13/5 (sá-
bado) - Baile das Mães. Alexandre 

Vilela & Luiz Gustavo. 
BOTECO VINIL Pinda:28/4 

(sexta) - Luana Camaraha. 29/4 
(sábado) - Thiago Viana (Legião 
Urbana Cover). 30/4 (domingo) - 
Banda Rodeio.   Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, 1.075.

CACURIÁ BAILES Taubaté: 
11/5 (sábado 21h) - Anjinho do 
Vale. Estrada Municipal Prefeito Gui-
do Miné, 675. Bairro Santa Tereza. 

Volkswagen Clube. Estacionamento 
para não sócio R$ 5.

CAPITÃO MOR Tremembé: 
28/4 (sexta) - Rocksauro. Tributo a 
Led Zeppelin. 29/9 (sábado) - Kash-
mir. 6/5 (sábado) - Festa de 2 anos 
do Mutley. Baile à Fantasia. Man-
drake. Delirious Jam. Bairro Jardim 
Bom Jesus.

CENÁRIO Lorena: 28/4 (sexta) 
- Banda 8 Segundos.30/4 (domin-
go) - Dj Cia R 20 + Sandrão R 20 + 
Nego Jam R 20. 6/5 (sábado) - 12ª 
Chopada da Atlética Unisal. Estrada 
Guará-Lorena.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo sá-
bado às 18h30. Para pessoas a par-
tir de 50 anos. Sócios não pagam e 
não-sócios R$ 10 por baile. Av. Abel 
Corrêa Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:  29/4 (sábado) - O Rappa + 
Tops Djs. Acústico Ofi cina Francisco 
Brennand.Tel 3157-6200.  Via Du-
tra, sentido Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
28/4 (sexta) – Noite da Porteira 
Aberta. João Pedro & Fabiano + To-
niel & Josiel.Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 29/4 (sábado) –  Neto& Allan + 
Dj Toni Baladas.  Mulher vip até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: Do-
mingo:    30/4 – Banda Universo.

Quarta-feira:  26/04 – Marquinho 
dos Teclados.Tel (12. Tel) 3622-7359.

DUDU NOBRE: 30/4 (domingo 
13h) - Sítio 4 Milhas Pinda. Festa do 
Dia do Trabalhador do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 28/4 (sexta) - I Love Caipiri-
nha. Fernando & Fabiano. 29/4 (sá-

bado) - Sabadão Sertanejo. Rafael 
Augusto. 5/5 (sexta) - Mc Kevinho 
+ André Luis& Matheus. 6/5 (sába-
do) - Festa dos aniversariantes do 
mês. Talis e Welinton.15/7 (sábado) 
- Annita. Andreza + Talis e Welinton.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao Vivo toda sexta-feira, início às 
21h30. Associado em dia não paga. 
Não associado homem com aqui-
sição de ingresso na hora R$ 10. 
Mulher até às 23h não paga, após 
esse horário R$ 5. Informações 
2126-4444 .Associado não paga, 
não associado R$ 15. 28/4 - André 
& Andressa.5/5 - César Barbosa.

FORRÓ DA ELZA Taubaté: 
29/4 (sábado) - Forró com Marcos 
Henrique. Av. César Costa, 332, Vila 
Aparecida. Entrada franca.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA “Creix” de Tremembé: 29/4 
(sábado) – André Guedes + Marrom 
Sertanejo. Ingresso R$ 15 e mesa 
R$ 20. Tel. (12) 99708-2011.

LUSO BRASILEIRO São José: 
29/4 (sábado) – Raça Negra. 30/4 
(domingo) - Marília Mendonça. Clu-
be de Campo.

MANGUERÃO Pinda: 28/4 
(sexta) – Luizinho & Priscila. Três 
freedancers. Ingresso R$ 10. Esta-
cionamento gratuito.

MUNDI agora em Pinda (ex-Vi-
nil). Balada com banda ao vivo toda 
quinta-feira. www.operamixclub.
com.br . Rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 286. Tel 97401-1855.

MUTLEY Taubaté: Banda ao 
vivo toda quinta-feira. 29/4 (sábado) 
- Banda Like a Box.13/5 (sábado) - 
Malta.Rua Jaques Félix, 297, centro. 

PESQUEIRO DOURADO 
Taubaté: 29/4 (sexta 20h) - Sexta 

Sertaneja. Cláudio Henrique. Estra-
da Itaperecica de Baixo, 6.720. Re-
sidencial Marlene Miranda.

PESQUEIRO SANTO ANTO-
NIO Taubaté: 28/4 (sexta) - Rodri-
go Melo e banda + Lucas Ferraz. Av. 
Dr. José Ortiz Pato, 3.201. Residen-
cial Santo Antonio.

PINDABAR:  Segunda Sertane-
ja com banda ao vivo. Quarta Serta-
neja: Banda ao vivo.Sexta – Roda de 
Samba. Sábado - Sertanejo. Domin-
go -  Fabiano Magalhães convida.

PORCA MISÉRIA Taubaté:  
Balada universitária toda quinta-
feira. 28/4 (sexta) – Dj Negralha (O 
Rappa). Banda Tumulto.Rua Joa-
quim Távora, 80. Tel 3432-1233.

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
Balada funk toda quinta-fi era. 28/4 
(sexta) - Santo Bass. Mulher vip no 
moral do Quarto. 29/4 (sábado) – 
Festa Tombey. Licia Cruz + D’Ori-
gem + Cintia Savoli. 18/5 (quinta) 
- Metendo a Broca. Mc Fiote.

RANCHO DO COWVBOY 
Taubaté: 29/4 (sábado) – Noite do 
Saco Cheio. Sorteio de sacos de cer-
veja. Jonatas Duran + LUB + Wesl-
ley Barreto.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  28/4 (sexta) - Marlon & Marce-
lo.5/5 (sexta) - Alexandre & Adria-
no. 7/5 (domingo) - Sunset Prime. 
Banda 8 Segundos. 12/5 (sexta) - 
Bruno & Marrone.Via Dutra, primei-
ra entrada para Aparecida sentido 
São Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural: Baile com banda ao 
vivo toda quinta-feira. 29/4 (sába-
do) - Wilson e Washington.Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira 

César Pinda: Domingo às 20h:  30/4 
– Banda Residência Nova. Tel (12) 
3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 20/5 (sábado) – Circuladôdi-
Fulô. Banda A Tropa. Tributo a Bob 
Marley.Todo domingo - Almoço com 
música ao vivo.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: 29/4 (sá-
bado 12h) - Inauguração da fei-
joada que terá todo sábado. 30/4 
(domingo 19h) – Salão Social. 
Artista ao vivo. 2/5 (terça 20h) - 
Banda ao vivo. Quirerinha na fai-
xa.- A casa funciona todo sábado, 
domingo e feriado das 9 às 18h 
- Almoço cardápio variado.  Mar-
mitex e self service. Espaço para 
camping e churrascaria. Locação 
para aniversários e casamentos.  
Pesqueiro em reforma.Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

ROBÔ EVENTOS Pinda: 6/5 
(sábado 15h) - Encontro Sertanejo. 
César Barbosa + Flávia Borges. Es-
trada José Machado Andrade, aces-
so à Fazenda Trabiju.

SANTA MIX São José: 13/5 
(quinta) - Baile do Calebe. Mcs Don 
Juan + Brisola. Rua Paulo Madureira 
Lebrão, 204. Bairro Santana.

THIAGO VIANA ACÚSTICO/
Banda Análise Tributo Legião Urba-
na Cover. Contatos: ( 12 ) 36462516 
(12 ) 992010849.

VILA DOS OFICIAIS Pinda: 
13/05 (sábado 22h) - Remember 
The Time. Djs Zé Luiz, Theoto-
nio, Marcelo Ratto, Marquinhos 
Over Dance e Ronaldão.
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“MUDE DE VIDA, SEJA UM PROFISSIONAL DE SUCESSO!”

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
INSTITUTO PROFISSION

RUA JOSÉ GODOY SERAPIÃO, 04- JARD. BELA VISTA - GUARATINGUETÁ/SP 
INSCREVA-SE: (12) 3133-4600 / (12) 99610-6938

       *MECÂNICO DE MOTOS   *CHAVEIRO PROFISSIONAL    
    *MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS * INJEÇÃO ELETRÔNICA 
  DE MOTOS * INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E SISTEMAS 
DE ALARME *REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO   E   
OUTROS....

CURSOS EM SALA DE AULA COM TEORIA E PRÁTICA 
COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS!
       *MECÂNICO DE MOTOS   *CHAVEIRO PROFISSIONAL    
    *MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS * INJEÇÃO ELETRÔNICA 
  DE MOTOS * INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E SISTEMAS 
DE ALARME *REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO   E   
OUTROS....

COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS!

Divulgação

Animacão Legal é 
atração de sábado 
no Parque da 
Cidade

Alunos da Escola de Cadetes 
visitam Batalhão Borba Gato        

Pindamonhangaba 
recebe, a partir de ter-
ça-feira (2), na praça 
Monsenhor Marcon-
des, o Sebrae Móvel. 
Trata-se de um escritó-
rio móvel, utilizando-
se uma van customiza-
da para o atendimento 

ao público, preparado 
para orientar, por meio 
de atendimentos indi-
viduais ou coletivos, 
quem desejar abrir ou 
aprimorar seu negócio, 
seja Empreendedor 
Individual (EI), Mi-
croempresa (ME) ou 

Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).

Seus objetivos são 
fomentar o empreen-
dedorismo e facilitar 
o acesso aos empresá-
rios e empreendedores 
a melhores práticas, 
cursos e ferramentas de 

gestão empresarial, au-
xiliando no crescimento 
de seus negócios e da 
comunidade local.

O Sebrae Móvel es-
tará na praça até o dia 
2 de junho, sempre das 
10 às 16 horas. Os aten-
dimentos são gratuitos. 

Fundo Social abre 
pré-inScrição para 
curSo de tomate 
orgânico com Senar

O Parque da Cida-
de recebe, neste sábado 
(29), das 12 às 17 horas, o 
Animacão legal. Voltado 
para cães, gatos e outros 
animais de estimação, e 
para as pessoas que gos-
tam de animais, o evento 
promete agitar a tarde 

no parque, com estan-
des, concursos e música.

O Animacão Legal é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade,  
Secretaria de Meio Am-
biente, Coordenadoria 

de Eventos, Parque da 
Cidade, com os proteto-
res voluntários da causa 
animal: Sayuri Ida, Sávio 
Durand, Ana Luísa Leite 
e Cida Oliveira.

Haverá espaço cober-
to com tendas, estandes 
de empresas do setor, 

além do Fundo Social 
de Solidariedade e do 
Departamento de Turis-
mo. Cães e gatos estarão 
disponíveis para adoção 
responsável.

A programação conta 
ainda com apresentação 
do Projeto Guri, às 14 

horas, além de Desfile de 
Cães e Gatos e Concur-
so de Mister e Miss Pet 
- que será realizado por 
meio da internet, após o 
evento. Serão premiados 
os animais mais sim-
páticos e carismáticos. 
Todos os bichinhos de 

estimação podem parti-
cipar, gratuitamente, e 
as inscrições serão feitas 
na hora.

O público pode cola-
borar doando 1 kg de ra-
ção, que será destinada 
aos animais recolhidos 
das ruas. 

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate, 
unidade do Exército Bra-
sileiro com sede em Pin-
damonhangaba (SP), re-
cebeu na terça-feira (25),  
a visita de 436 alunos 
da EsPCEx (Escola Pre-
paratória de Cadetes do 
Exército). O objetivo foi 

mostrar para os futuros 
cadetes do Exército Bra-
sileiro um pouco das ati-
vidades, equipamentos 
e emprego da Arma de 
Engenharia, auxilian-
do os alunos na escolha 
de um curso na Acade-
mia Militar das Agulhas 
Negras.

Todas as atividades 
foram concentradas no 
Depósito de Material de 
Pontes do Batalhão, que 
fica ao lado do rio Paraí-
ba do Sul. Os alunos par-
ticiparam de oficinas em 
sistema de rodízio, conhe-
cendo de perto o trabalho 
da Engenharia.

Para o tenente-coro-
nel Jean Lawand Júnior, 
comandante do Corpo de 
Alunos da EsPCEx, esse 
é um momento muito 
importante para o aluno, 
pois irá ajudá-lo na esco-
lha de um curso quando 
estiver na Academia Mili-
tar das Agulhas Negras.

O Fundo Social de 
Solidariedade de Pin-
damonhangaba está 
realizando uma parce-
ria com o Senar para a 
realização de cursos de 
tomate orgânico, a par-
tir do dia 4 de maio. As 
pré-inscrições já estão 
abertas e devem ser fei-
tas na sede do FSS, que 
fica na rua Deputado 
Claro César, centro.

No dia 4, será o pri-
meiro encontro do cur-
so, no Sindicato Rural, 
com uma sensibilização 
sobre o curso e, na par-
te da tarde, será feita 
visita a uma proprieda-
de. Será das 8 horas ao 
meio-dia e das 13 às 17 
horas. As aulas aconte-

cem até novembro, com 
duas reuniões mensais.

Para o mês de maio, 
o Senar realizará, ain-
da, os seguintes cur-
sos: dias 12 e 26 - Pro-
grama promovendo 
a Saúde no Campo 
“Higiene” (higiene fí-
sica, alimentar, social 
e mental); dias 19, 20, 
21 e 22 - Apicultura 
Mod. I; dias 22, 23 e 
24 - Operação e manu-
tenção de motosserra; 
e dias 23, 24 e 25 - Pro-
cessamento de Frutas 
(compotas).  

O Sindicato Rural 
fica na rua Frederico 
Machado, 65, centro. 
Mais informações pelo 
telefone 3643-2144. 

Sebrae Móvel estará em Pinda 
a partir do dia 2 de maio

Divulgação

Famílias podem curtir a tarde com seu animal de estimação e os 
Pets mais simpáticos serão premiados

Mais de 430 futuros cadetes estiveram no Depósito de Material de Pontes do Batalhão Borba Gato
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2017/2018: 
Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Professor Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto
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EXPEDIENTE

Reconhecimento, gra-
tidão e honra. Com esses 
sentimentos, a Câmara 
de Pindamonhangaba 
promoveu nesta segun-
da-feira, dia 24 de abril, 
na sede do Poder Legisla-
tivo - Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, a Sessão Solene em 
comemoração ao ‘Dia do 
Policial’. A solenidade foi 
realizada por intermé-
dio do Requerimento nº 
527/2017, de autoria do 
vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade - Ronaldo Pipas 
(PR). O evento teve a pre-
sidência do vereador Car-
los Moura – Magrão (PR) e 
contou com a presença dos 
vereadores Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pi-
pas, Osvaldo Macedo Ne-

grão – Professor Osvaldo 
(PR), Jorge Pereira Alves 
– Jorge da Farmácia (PR), 
Roderley Miotto (PSDB) 
e Rafael Goffi Moreira 
(PSDB). Entre as autori-
dades presentes estavam 
o Secretário de Proteção 
e Bem Estar do Cidadão, 
Cel. PM José Sodário Vian-
na (representando o Pre-
feito Dr. Isael Domingues); 
Major Cristiano Rosem-
berg Lima (representando 
o Ten. Cel. Luiz Cláudio 
Brion – Comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia de 
Combate - Batalhão Borba 
Gato); Delegado Titular de 
Pindamonhangaba, Dr Vi-
cente Lourenço Lagiotto 
Júnior; Comandante da 2º 
Companhia do 5º BPM/I, 
Capitão PM Francisco Ri-
cardo Prolungatti de Oli-
veira e Dr. Bruno Pedott 
(representando a Subseção 
da OAB de Pindamonhan-

Em noite solene, Polícias Civil, 
Militar e Corpo de Bombeiros recebem 

gratidão e reconhecimento da 
Câmara de Pindamonhangaba

Sessão contou com a presença de delegados de polícia, oficiais da PM e do 
Corpo de Bombeiros, investigadores e policiais militares mostrando que a 

integração das forças de segurança de nossa cidade é uma realidade

gaba).
No iní-

cio da so-
lenidade, o 
presidente 
da Câma-
ra, vereador 
Carlos Mou-
ra – Magrão 
e n a l t e c e u 
o trabalho 
incansável 
dos policiais 
civis e mili-
tares de Pin-
damonhan-
gaba. “Ao 
conceder as Honrarias Le-
gislativas a esses abnega-
dos da Segurança Pública 
da nossa cidade, que ofere-
cem, diuturnamente, suas 
preciosas vidas na con-
dução pela manutenção e 
promoção da ordem públi-

ca, valorização e educação 
para a cidadania, na prote-
ção e no resgate à vida, esta 
Casa cumpre o importante 
papel de reconhecer o va-
lor desses homens e mu-
lheres que honram e dig-
nificam essas centenárias 
corporações”.

Autor do Requerimento 
que organizou a sessão so-
lene, o vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR) demonstrou 
sua felicidade pela justa 
homenagem aos policiais 
civis e militares. “Sinto 
uma enorme felicidade 
e uma grande honra em 
poder traduzir nesta sin-
gela homenagem a grati-
dão desta Casa de Leis por 
tudo que esses valorosos 
homens e mulheres das 
Polícias Civil e Militar fa-
zem por nossa cidade e por 
nossa população”.

Logo a seguir, o Dele-

gado Titular de Pinda-
monhangaba, Dr. Vicente 
Lourenço Lagiotto Júnior 
e o Comandante da 2º 
Companhia do 5º BPM/I, 
Capitão PM Francisco 
Ricardo Prolungatti de 
Oliveira receberam seus 

“Diplomas de Honra ao 
Mérito”. Ao usar a palavra 
e agradecer a honraria, o 
Dr. Vicente Lourenço La-
giotto Júnior expressou 
sua gratidão afirmando 
que “nós temos traba-
lhado de forma contínua 
para oferecer o melhor 
para sociedade. Eu que-
ria agradecer em nome 
da Polícia Civil por essa 
homenagem e firmar o 
compromisso de continu-
ar servindo a nossa cidade 
com honra e dedicação”. 
Por sua vez, o Capitão PM 
Ricardo Prolungatti lem-
brou a luta diária dos seus 
comandados. “Essa lem-
brança dos nossos guer-
reiros da Polícia Militar 
faz justiça a esses homens 
e mulheres que de dia e de 
noite estão atentos para 
dar o melhor de si para a 

segurança pública da nossa 
sociedade”.

Corpo de Bombeiros 
Na sequência da soleni-

dade, o vereador Roderley 
Miotto, autor do reque-
rimento nº 1.038/2017, 
de 27 de março de 2017, 

concedeu o “Diploma de 
Honra ao Mérito” ao Ca-
pitão PM Bombeiro, Paulo 
Roberto Reis, em come-
moração pelo aniversário 
de 35 anos de extraordi-
nários serviços prestados 
do Corpo de Bombeiros de 
Pindamonhangaba. Ao sau-
dar a corporação, Roderley 
Miotto frisou que “o Corpo 
de Bombeiros goza de um 
respeito muito grande junto 
a população e essa homena-
gem é a tradução mais real 
e verdadeira de quanto esta 
Casa e todos nós admira-
mos esses homens e mulhe-
res que salvam vidas e res-
gatam a dignidade da nossa 
população”. Em seguida, o 
Capitão Paulo Roberto Reis 
enfatizou a parceria que 
hoje existe com os Poderes 
Constituídos de Pindamo-
nhangaba. “Em 35 anos, 

ROBSON MONTEIRO

Homenageados pelo Dia do Policial posam para foto, abaixo flagrantes da Sessão Solene

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

o Corpo de 
B o m b e i r o s 
mantinha a 
mesma estru-
tura e, através 
de parceria 
com o Execu-
tivo Munici-
pal, estamos 
r e a l i z a n d o 
uma reforma 
no quartel 
para haver 
uma integra-
ção entre os 
Bombeiros e 
o SAMU. Te-

mos que trabalhar de for-
ma integrada. O meu muito 
obrigado pela homenagem 
e pelo reconhecimento do 
nosso trabalho”.

Também receberam Di-
plomas de Honra ao Mérito 
os seguintes policiais: Dra. 

Maria Elisabete Bassi (De-
legacia de Defesa da Mu-
lher), Dr. Miguel Jacob Fe-
lipe Neto (Delegado do 2º 
DP do Distrito de Moreira 
César), Dra. Ângela Apare-

cida Cabral de Aguiar (De-
legada do 3º DP do bairro 
Cidade Nova),  Cabo PM 
Joselito Marcelino de Oli-
veira (2ª Companhia do 5º 
BPM/I), Cabo PM Adriano 
Rodrigues Bueno (Corpo 
de Bombeiros), Investi-
gador de Polícia, Bergson 
Pereira da Silva (1º Distri-
to Policial), Investigador 
de Polícia, Giovane Bastos 
Sellis (2º Distrito Policial), 
Investigador de Polícia, 
Antonio Emílio Zaccaro 
(3º Distrito Policial) e a 
Escrivã Lourdes dos San-
tos Gama (Delegacia de 
Defesa da Mulher).

Ao finalizar a sessão, o 
vereador Carlos Moura – 
Magrão, observou a felici-
dade da Câmara de Pinda-
monhangaba em oferecer 
às autoridades presentes 

e aos homenageados a dis-
tinção e o reconhecimento 
pelo digno trabalho de to-
dos os profissionais da se-
gurança pública de nossa 
cidade”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

 

 Devido a utilização do nome da Câmara e de 
alguns vereadores para aplicar golpes com o objetivo 
de obter vantagens indevidas em lojas de cidades 
da região, a Câmara de Pindamonhangaba 
informa e esclarece aos empresários, comerciantes 
e à população do município que não efetua compra 
de produtos e não adquire equipamentos ou outros 
materiais diretamente no comércio ou por outra via 
(telefone, e-mail ou mensagens em redes sociais). 
Toda e qualquer aquisição feita junto ao comércio 
local por “via direta” é realizada com a presença 
de um funcionário devidamente identificado e com 
a autorização de compra emitida pela Diretoria de 
Administração da Casa.
 Já as demais aquisições de materiais e/
ou equipamentos, produtos de consumo interno 
e bens móveis da Casa só são feitas por meio 
de um rigoroso e seguro “Processo de 
Compra”, também elaborado e conduzido de 
forma transparente sob a supervisão direta do 
Departamento de Administração da Câmara.
 Para qualquer dúvida ou novos esclarecimentos 
sobre compras ou aquisição de bens, serviços e 
materiais pela Câmara de Pindamonhangaba, o 
interessado pode entrar em contato com a Diretoria 
do Departamento de Administração pelos telefones 
(12) 3644-2250 e 3644-2274 ou pelo e-mail adm@
camarapinda.sp.gov.br . 

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017
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ultura e LazerC
The Black Circus chega a Moreira César

PINDA RECEBE 
CIRCUITO SESC 
DE ARTES NESTE 
DOMINGO

Pindamonhangaba re-
ceberá, neste sábado (29) 
e domingo (30),  o III Mo-
ve-se Cultural - Mostra 
de Dança Alternativa, na 
praça Monsenhor Mar-
condes, Shopping Pátio 
Pinda, Parque da Cidade e 
Bosque da Princesa.

O evento é uma reali-
zação do Ateliê Cênico de 
Dança com o apoio do De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, e acontece em 
comemoração ao Dia In-
ternacional da Dança (29 
de abril).

Além de espetáculos e 
performances, o evento terá 
encontros, intervenções e 
ofi cina de dança contempo-
rânea com a Cia. O Clã da 
Dança. Apoio do Shopping 
Pátio Pinda, Elekô Coletivo 
Cultural, Cia O Clã da Dan-
ça e Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga.

As inscrições para a 
ofi cina são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo whats 
(12) 99720-3360.

Jam Session
O Clã da Dança realiza, 

pela primeira vez em Pin-
damonhangaba, uma Jam 
Session. Será no Parque 
da Cidade, domingo (30), 
a partir das 10 horas.

Jam Session é um espa-
ço seguro para a livre expe-
rimentação em dança im-
provisada. Os participantes 
escolhem como começar e 
fi nalizar uma dança.

Haverá música ao vivo 
com os músicos Íris Cecílio 
(violino), Lucas  Santos 
(violão e vocal), William 
Rabelo e Samira Áurea 
(violão e cajon) e Gustavo 
Junho (violão). O evento é 
aberto a todos os músicos 
e dançarinos que se inte-
ressarem em participar.

De volta a Pindamo-
nhangaba, desta vez o The 
Black Circus estará no 
Distrito de Moreira César. 
A partir da segunda-feira, 
1º de maio, e segue até o 
domingo (7). 

As apresentações, que 
vêm encantando crianças, 
jovens e adultos de todas 
as idades, trazem diversos 
números e modalidades, 
incluindo malabarismos, 
palhaços “Pepito e Lagri-
mita” e shows infantis da 
“Frozen”, “Minions” e a 
“Bela e a Fera”.

A entrada é totalmen-
te gratuita e os horários 
são: de segunda a sexta, às 
20h30 e no fi m de sema-
na, às 16, às 18 e às 20h30. 

Um sonho em família
Angel, Jhon, Lagrimi-

ta, Renan, Marco e Elai-
ne são, respectivamente, 
irmãos e pais. Há quase 
dois anos eles decidiram 

entrar de vez para o uni-
verso do circo e levar ale-
gria a garotada de todas as 
idades e de todo País.

“Quando decidimos ter 
um circo pensamos em 
poder permitir que, prin-
cipalmente àqueles que 
não têm condições fi nan-
ceiras possam ter acesso a 
esta arte e alegria. Esta é 
a nossa missão”, afi rmou 
Lucas D’amico, o palhaço 
“Lagrimita”. 

A família de empre-
sários, que se mantém e 
sustenta o circo, tem um 
objetivo maior que é fazer 
o bem e arrancar garga-
lhadas das pessoas. Para 
o subprefeito Nilson Luis 
de Paula, “o distrito vem 
recebendo melhorias e 
eventos de lazer; e, a pedi-
do nosso, o circo veio para 
Moreira para completar 
essas ações. Não deixem 
de prestigiar! Circo é arte, 
inclusão e cultura”.

Com entrada gratuita, o circo 
está na praça Santa Rita no 
Vale das Acácias

Circuito Sesc de Artes - Programação Pinda
 Gabinete de Curiosidades e Habilidades
Programação inspirada pelos “traveling shows”, antigos carros iti-
nerantes que iam de cidade em cidade apresentando toda sorte 
de atrações artísticas e curiosidades. Projeto cenográfi co: William 
Zarella.

ARTES VISUAIS
Makey Makey + Joalheria 3D 
Mundo Maker (SP)
Nesta ofi cina, os participantes vão criar seus próprios instrumen-
tos musicais e joalheria. Em seguida usarão a tecnologia para 
fazer com que eles funcionem. No computador, o Scratch permite 
desenvolver a música, e o Makey Makey, kit que estimula a ex-
perimentação com a tecnologia, faz a ligação com o instrumento.  

CINEMA
Curta(s) Chaplin
Exibição de curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo 
cineasta e ator inglês Charles Chaplin, criador do personagem 
Carlitos.

LITERATURA
Palavra + Imagem
Coletivo Rodas de Leitura (SP)
Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediado-
res de leituras individuais e compartilhadas. 

LITERATURA
Slam da Guilhermina (SP) 
Neste campeonato de poesia falada, concorrem três poetas, que 
recitam textos autorais cada, sem qualquer ajuda de fi gurinos, 
adereços ou música. Cinco jurados escolhidos na hora entre o 
público darão notas para as apresentações e decidem quem é o 
vencedor.

DANÇA
Encruzilhada 
Grupo Fragmento Urbano (SP)
De que forma o corpo urbano paulistano é permeado pelos ou-
tros corpos, de outras regiões e culturas? Os dançarinos, origi-
nalmente dedicados ao hip hop norte-americano, buscam diluir 
as fronteiras entre esse seu universo e danças brasileiras que 
pesquisaram em uma viagem de cinco meses pelo Norte e Nor-
deste do país.

TEATRO
A Casatória C´a Defunta 
Cia. Pão Doce (RN)
Afrânio está prestes a se casar com Maria Flor, mas acidentalmen-
te se une a outra noiva: a fantasmagórica Moça de Branco, que o 
leva para o submundo. O grupo potiguar fala de modo lúdico so-
bre o amor sertanejo e os causos de assombração, mergulhando 
na cultura nordestina e na lenda da Moça de Branco. 

CIRCO
Jerônimo Show
Circo Caramba (SP)
Reunião dos melhores números solo da carreira do palhaço Je-
rônimo, o espetáculo traz a música como destaque. O artista se 
dedica à pesquisa de instrumentos inusitados e nesta performan-
ce apresenta números com o serrote musical, a orquesta de sinos 
afi nados e o piano de garrafas.

MÚSICA
Rap Repente - Zé Brown (PE)
Embolador, rapper e compositor, o recifense Zé Brown é uma sín-
tese das tradições regionais. Nesta apresentação, faz referência 
a diversas experiências suas desde a década de 90. Sons, ritmos, 
tradições que o infl uenciaram, amizades que cultivou e parcerias 
que desenvolveu são contemplados.

Um verdadeiro mergulho das ar-
tes na Praça do Quartel. Este 

será o Circuito Sesc de Artes, que vem 
para Pindamonhangaba neste domin-
go (30), das 16h às 21h30, com entrada 
gratuita.

A iniciativa do Sesc tem a parceria da 
Prefeitura, por meio do Departamento 
de Cultura, e promoverá o encontro de 
diversos espetáculos: cinema, literatu-
ra, dança, teatro, circo e música, com 
programação livre para todos os públi-
cos. São vários grupos, de todo o país, 
itinerando dramas, risos e refl exões em 
atividades inventivas e autênticas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E PRESTIGIE!

PINDA RECEBE 
CIRCUITO SESC 
DE ARTES NESTE 
DOMINGO

III Mova-se Cultural 
traz dança alternativa 
para o fi nal de semana

PROGRAMAÇÃO: 
SÁBADO (29)
9h30 - Apresentações de dança na praça Monsenhor Mar-
condes
14h - Ofi cina gratuita de dança contemporânea, a partir de 
12 anos, no Shopping Pátio Pinda
19h - Apresentações de dança no Shopping Pátio Pinda

DOMINGO (30)
9h30 - Cia. O Clã da Dança com uma Jam Session no 
Parque da Cidade 
14h - Elekô Coletivo Cultural no Bosque da Princesa com 
uma intervenção

Divulgação

Divulgação

 Priscila Cecílio

As sessões serão de segunda a sexta, às 20h30 e fi m de semana, às 16, às 18 e às 20h30
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ALTAIR FERNANDES 
***

Uma das obras a serem 
lançadas no próximo 
dia 5 de maio na 3ª 

Feira do Livro Livre, em Bueno 
Aires, Argentina, será a antolo-
gia ‘Escritos de um verão’ reu-
nindo contos, crônicas e poesias 
(temática livre) de autores sele-
cionados pela Illuminare (edito-
ra sediada no Rio Grande do Sul 
com representantes na Argenti-
na e no Rio de Janeiro). Entre 
os trabalhos selecionados está o 
poema denominado ‘Jazigo’ (à 
direita), da jovem poetisa Cami-
la Fernandes.

Filha única do casal Marcos 
Floriano de Jesus e Maria Alaí-
de da Silva,   Camila é uma grata 
surpresa para a família, que tem 
agora alguém envolvido com a 
escrita literária.

Nascida em Taubaté no ano 
de 1991, mas desde criança 
acostumada a ter que morar em 
diferentes municípios a cada pe-
ríodo, Camila já morou em Nati-
vidade da Serra, Careaçu (MG), 
Salvador (BA), Dias D’Ávila 
(BA) e na terra natal do pai e 
família, Pindamonhangaba. Ela 
acredita que essa vida ‘um tanto 
peregrina’ tenha sido o fator es-
timulante para seu ingresso de 
vez no mundo das letras. 

Foi aos 14 anos, quando vol-
tavam da Bahia e iriam residir 
em Taubaté, que, experimen-
tando mais um período de adap-
tação a um novo local de mora-
da, pessoas, escola etc., Camila 
passou algum tempo sem ali-
mentar novos laços de amizade. 
Voltou-se um pouco mais para 
si. Dedicou-se aos seus escritos.

Infl uência musical
Sua forte ligação com a mú-

sica fez com que para escrever 
buscasse inspiração em artistas 
que a infl uenciaram em sua ado-
lescência vivida nos anos 2000. 
“Sempre quis ser letrista, mas 
o fato de não ter formação mu-
sical me levou a optar por ou-
tras formas de utilizar a escrita.  
Comecei em prosa, mas nunca 
me limitei a um estilo específi -
co, nem pensava nisso enquan-
to escrevia, saía naturalmente. 
Hoje, com a ajuda de um parcei-
ro músico e compositor, consigo 
dar vida ao que escrevo também 
através da música”, explica.

Indagada se percebe alguma 
mudança signifi cativa ao com-
parar seus escritos iniciais com 

os atuais, Camila revela: “A es-
sência não se modifi cou tanto, 
ainda uso os mesmos gatilhos 
para a criatividade na hora de 
transmitir para o papel o que 
está em mente. Basicamente 
escrevo sobre os acontecimen-
tos da vida, tendo acontecido 

No dia 6 de maio, a partir 
das 9 horas, a Faculdade de Tec-
nologia de Pindamonhangaba 
promoverá o 4º Encontro de 
Leitores.

O evento visa o incentivo a 
leitura dos alunos e também 
da comunidade externa. A 
ação é totalmente gratuita e 

Fatec Pinda promove 
Encontro de Leitores

Poesia de Camila Fernandes está na
3ª Feira do Livro Livre de Buenos Aires

Jazigo 
Eu estava lá
O lábio recém molhado do beijo
O coração disparado do mesmo
As mãos segurando um desejo

Eu estava lá
Ondulando pela melodia
Absorvendo pedaços
Saudando a melancolia

Agora, procuro da chuva um abrigo
E o peito carregado de vazios
A porta dos fundos, já sigo

Agora, minúcias me rasgam o ouvido
E o sorriso falso comprido
O caminho de volta, jazigo.

comigo ou alguém que pude ob-
servar. Minha escrita se baseia 
inteiramente nos meus senti-
mentos e percepções acerca do 
que vivencio ou presencio”.

‘Escritos de um verão’
Sobre a inclusão de sua poe-

sia na publicação da 
Illuminare que será 
lançada na Argentina, 
Camila conta que tudo 
aconteceu por conta de 
uma motivação maior. 
No início deste ano, 
tendo ido ao Rio de Ja-
neiro, prestigiar o lan-
çamento de uma anto-
logia na qual um dos 
autores era seu ami-
go, sentiu mais forte a 
atração que a vida lite-
rária exercia sobre ela. 
Então criou um blog e 
passou a postar algu-

mas de suas produções 
com a intenção de avaliar a acei-
tação e críticas referentes ao seu 
trabalho.    

Satisfeita com o resultado 
positivo do blog ela tomou co-
nhecimento de que a Editora 
Illuminare estava com seletiva 

aberta para publicação da an-
tologia ‘Escritos de um verão”. 
Resolveu participar e, para sua 
surpresa, teve seu poema entre 
os selecionados.

Além de sua estreia em ‘Escri-
tos de um verão’, a poetisa partici-
pa de ‘Enfi m, sós’, outra coletânea 
da illuminare, com dois trabalhos,  
Habitante Retirado e Efervescen-
te. Ainda sem data confi rmada, 
esse lançamento também deverá 
acontecer na 3ª Feira do Livro Li-
vre de Buenos Aires.

Camila Fernandes é profes-
sora de inglês e estuda francês. 
Suas poéticas produções podem 
ser apreciadas em seu blog (o 
link é: https://avessosite.wor-
dpress.com/ ), mas ela avisa que 
atualmente o material postado é 
pouco. A poetisa quer conservar 
o ineditismo de alguns  traba-
lhos com os quais pretende se 
inscrever em novas antologias.

ulturaC

sem fins lucrativos.
Para os adultos, a programa-

ção conta com palestra, roda de 
leitura e café da manhã. Já as 
crianças poderão participar de 
uma programação especial para 
os pequenos e apresentações 
musicais. 

Na ocasião também haverá 

sorteio de brindes. Além disso, 
os participantes poderão levar 
um livro já lido e trocar por um 
novo. 

As inscrições para o encontro 
de leitores da Fatec pode ser fei-
ta no site http://fatecpindamo-
nhangaba.edu.br/encontro_lei-
tores.html

Jovem poetisa, que é professora de Inglês e estuda francês, 
viu na produção literária uma forma de melhor convivência e 
adaptação a novos lugares e pessoas 

Fatec situada na rod. Vereador Abel Fabrício 
Dias, 4.010, na Água Preta

(Poema de Camila selecionado 
pela editora Illuminare)

Divulgação
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Festival de saltos de 
paraquedismo vai 
agitar aeródromo

Dono absoluto da 
Camisa 1 do Ceará desde 
a Série B do Brasileiro de 
2015, o goleiro Éverson, 
formado em Pinda, vai 
disputar, neste domingo 
(30), o primeiro jogo da 
final do Campeonato Cea-
rense de Futebol, contra o 
Ferroviário.

Nesta semana, Éver-
son afirmou, em entrevis-
ta a um jornal esportivo, 
que escolheu ser goleiro 
por vocação e influência 
de seu pai. “Já nasci go-
leiro, até porque meu pai 
sempre atuou na posição, 
em Pindamonhangaba, 
nas empresas que traba-
lhava. Sempre acompa-

nhava ele. Eu ficava atrás 
do gol dele, observando e 
ajudando como gândula. 
Não escolhi essa profis-
são. Nasci com ela em 
meu sangue. Meu pai foi 
a minha maior  inspira-
ção. Muitos dizem que é 
ingrata, mas, para mim, 
é o maior prazer atuar na 
posição”, revelou. 

Em quase dois anos de 
atuação pelo Ceará, Éver-
son já se firmou como 
ídolo da torcida e é uma 
das grandes esperan-
ças do time no 1º duelo 
da final de domingo, na 
Arena Castelão. O se-
gundo jogo entre Ceará x 
Ferroviário está marcado 

para a próxima quarta-
feira (3) as 21h45min, e o 
3º jogo, caso necessário, 
está agendado para do-
mingo, dia 7 de maio, às 
16 horas, novamente no 
Castelão.

Everson Felipe Mar-
ques Pires foi descoberto 
por “olheiros” do São 
Paulo FC, quando dispu-
tava um  campeonato de 
categoria de base defen-
dendo a Ferroviária de 
Pindamonhangaba. 

Ele é filho de Maria de 
Lourdes Marques, funcio-
nária do clube AA Ferro-
viária, e sempre que tira 
férias vem visitar a mãe e 
o clube que o revelou. 

Goleiro formado em 
Pinda disputa final do 
Campeonato Cearense

Em menos de dois anos, Éverson já é um dos ídolos da torcida do Ceará

O aeródromo de Pindamo-
nhangaba sediará, no sábado e 
domingo (29 e 30), o 3º Festival 
de Salto Duplo, com instrutores 
cadastrados pela Confederação 
Brasileira de Paraquedismo.

A programação ocorre du-
rante todo o dia para toda a 
família, inclusive para quem 

curte esportes radicais e quiser 
ver de perto os saltos, que se-
rão realizados do nascer ao pôr 
do sol.

Cada salto será realizado 
de 9 a 10 mil pés, aproxima-
damente 3,3km de altura, com 
35 segundos de queda livre a 
220km por hora. 

O peso máximo para salto é 
de 105kg e a idade mínima é de 
16 anos. Quem fizer o salto ain-
da terá direito a fotos e vídeos 
digitalizados.

Os interessados devem ob-
ter mais informações e agen-
dar seus saltos pelo telefone  
(12)9.8231-9102.

Saltos com instrutores credenciados pela Confederação Brasileira de Paraquedismo 
serão realizados do nascer ao por do sol

O Parque da Cidade está se 
consolidando, cada vez mais, 
como um local de bem-estar para 
a população e um espaço de la-
zer para a família. A partir deste 
sábado (29), a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, em parceria com 
a professora Karina Silva, está 
proporcionando para a população 
as  aulas gratuitas de zumba, às 
9 horas.

As aulas são abertas a pesso-
as de todas as idades e condi-
cionamento físico. Segundo a 
professora, o importante é cada 
um fazer os passos de dança no 
seu limite. Pessoas com neces-
sidades especiais também são 
bem-vindas, pois um dos cuida-
dos da professora Karina é quan-
to a inclusão. “A intenção das 
aulas não é formar dançarinos, 
mas sim, pessoas felizes”, ga-
rante. “Claro que, como bônus 
da dança, vêm o emagrecimento 
e outras consequências melhores 
ainda”, brinca.

Atualmente, a professora 
dá aulas de zumba nos centros 
comunitários do São Judas, Vila 
Rica e Castolira. São cerca de 
dois anos dedicados a levar a 
atividade física e todos seus 
benefícios para a vida de seus 
alunos. Como consequência, 

diversos relatos de sucesso. 
“Tenho uma aluna de mais de 60 
anos que perdeu 25 quilos em 
um ano e meio, outra aluna que 
é deficiente física e participa 
das aulas da maneira que pode, 
e ainda casos de mulheres que 
estavam com depressão e que 
as aulas ajudaram muito em 
seu tratamento”, conta Karina. 
“Além da parte física, procu-
ramos trabalhar a autoestima 
dos alunos. Percebemos que, a 
partir da alegria das aulas, as 
pessoas começam a mudar sua 
vida para melhor, despertando 
uma consciência na alimentação 
e outras iniciativas saudáveis. 
Para mim, nada é mais impor-
tante do que ver meus alunos 
cada vez melhores e mais feli-
zes”, garantiu.

Além da zumba, o Parque da 
Cidade atualmente oferece os 
programas Viver Melhor e Medi-
da Certa, da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer - 
durante a semana e, aos domin-
gos, as aulas de kung fu com o 
mestre Bruno Oliveira Cremoni-
ni, e de quinze em quinze dias, 
as oficinas culturais de mode-
lagem em argila com o artista 
Sérgio Callipo (Departamento de 
Cultura).  

Parque da Cidade 
terá aulas gratuitas 
de zumba aos sábados

Professora Karina Silva, responsável pelas aulas de 
zumba aos sábados, no Parque

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2017

Alegria! Alegria!

Que a vida da linda Ana Olívia seja cheia de ale-
gria e realizações. Ela fez 10 anos na quinta-feira, 
27 de abril, e recebe os parabéns e votos de felicida-
des da vovó Iracema e de toda a família.

Feliz aniversário!

Sábado, 29 de abril,  é dia de festa para Luiz Gustavo Consolino, técnico de atletismo de Pindamonhangaba. 
Ele completa 33 anos neste sábado e recebe todo o carinho dos atletas. Na foto, ele está com o troféu.

Dose dupla!

Felicidade em dobro na 
casa de Clenilda Belmonte e 
João Batista. Ela faz ani-
versário nesta sexta-feira, 
28 de abril, e ele completa 
mais um ano de vida no 
sábado, dia 29. Casados há 
38 anos, eles comemoram a 
data juntinho com os fi lhos e 
netos. Que a vida seja plena 
e abençoada!

Parabéns para a princesa!

Quem fez aniversário no dia 25 de 
abril, foi a ‘princesa’ Laura Mariano, que 
completou 10 anos. Recebe todo o amor 
e votos de que sua vida seja repleta de 
sorrisos, dos pais Aiandra e Clayton, das 
vovós, dos vovôs, tios e primos.

Tudo de bom

Para Regiane Zucchi, aniversariante 
deste sábado, 29 de abril. O namorado 
Marco Antonio, amigos e familiares dese-
jam bênçãos, paz e muitas conquistas. 

Parabéns!

Para Adriana Dias, aniversariante do dia 25 de 
abril. Ela comemorou junto com o fi lho Fernando, o 
esposo Fábio, amigos e sua avó Vilma (na foto). Fe-
licidades sem fi m é o que desejam seus pais, irmão e 
sobrinha. 

Felicidade!

Para Milena Fernanda, sempre tão sorridente. Ela 
soprou velinhas no dia 26 de abril, e recebe os cum-
primentos da fi lha Hellen, de familiares e amigos, que 
desejam chuvas de bênçãos e de alegria!

Aqui é trabalho!

Ao lado da esposa Vanda, na belíssima Caraguata-
tuba, Paulo Roberto Randis completa mais um ano de 
vida neste feriado de 1º de maio: melhor, impossível. 
Parabéns, Paulo!

Aqui é trabalho!

Ao lado da esposa Vanda, na belíssima Caraguata-
tuba, Paulo Roberto Randis completa mais um ano de 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE PINDAMONHANGABA 2017 

 
1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar Festa em comemoração 
ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017, com os seguintes itens: 
 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande 
porte; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de 
mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos 
tradicionais, peteca, jogo de taco. 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 14/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Circuito Rua 
de Lazer de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar o Circuito Rua de Lazer, que tem 
como objetivo oferecer entretenimento, diversão e alegria para as crianças com 
extensão à família, de forma qualificada com alto grau de segurança. A empresa 
patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços e monitoria necessárias 
para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba. 
 

O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 desse Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como meta proporcionar a população de 
nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo Estatuto Da Criança e do Adolescente 
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social 
da criança e adolescente. Este evento faz parte do calendário da cidade de 
Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de gestão pública, estimulando e 
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância 
e a juventude. O objetivo do evento é oferecer entretenimento, diversão e alegria 
para as crianças com extensão à família, de forma qualificada com alto grau de 
segurança. 
 

O Circuito Rua de Lazer será realizado aos domingos nas regiões de maior 
vulnerabilidade social da cidade, sendo duas etapas no 1º semestre e duas no 2º 
semestre em regiões a serem definidas entre os organizadores da Semelp e 
Patrocinador. 
 

Os espaços públicos se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento 
sustentável de uma cidade, mostrando-se essenciais em seu planejamento para o 
alcance da relativa melhora na qualidade de vida e seus habitantes. Este evento 
atrai aproximadamente 500 pessoas em cada local, sendo uma ação conjunta entre 
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Secretaria de Esporte e Educação na divulgação de cada evento. Serão 
desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, 
oficina de jogos de mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de 
unha, oficina de jogos tradicionais (bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, 
bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, oficina perna de pau e chinelão, 
oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, além dos 
brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte.  
 
O Circuito Rua de lazer terá como finalidade: 

• Estimular a autoestima infantil; 
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa; 
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas 

brincadeiras e nas demais situações de interação; 
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança através de jogos e 
brincadeiras.                                                                                                                                            

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes. 
 

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar: 
 
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, 
médio e grande porte: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do serviço de monitoria e brinquedos infláveis, podendo optar em 
patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
públicos, e em todos os brinquedos contratados, próprios da empresa; 

• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e 
recreativas; 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas; 
• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
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Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto, ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de 
cabelo fashion ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina 
de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela contratação do 
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar quaisquer oficinas, 
além de outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no 
local onde estiver situada a oficina. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e 
tênis de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e 
chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo de taco: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, podendo adquirir 
os materiais. 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos 
locais pré-determinados pela Semelp onde estiverem situadas as oficinas. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
 
4 - Da contraprestação 
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), 
em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto. 
  
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será 
responsável em adquirir a quantidade de camisetas necessárias para o evento, 
colocando o nome da empresa nas costas das camisas. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
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As prestações de serviços contratadas para o Circuito Rua de Lazer serão 
coordenadas pela equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e 
contratação dos serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de 
cada evento, o contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento 
patrocinado. 
 

A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo 
seguimento, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

5 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da realização de cada evento, na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, 
Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 
6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade 

• Apoio oferecido; 
• Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 

moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 

 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização do 
Circuito Rua de Lazer, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP

                          
 
                                 PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                       SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO RUA DE LAZER DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar o Circuito Rua de Lazer, 
com os seguintes itens: 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e 
grande porte 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis 
de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, 
jogos tradicionais, peteca, jogo de taco 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 

                          
 
                                  PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO UNIFORMES DE JOGO, UNIFORMES DE TREINO E 

AGASALHO 
 

1. DADOS DO INTERESSADO 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
UF:                                    CIDADE: 
CEP: 
TELEFONE: 
 
1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS): 
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar (doação), em troca de exploração 
publicitária, os seguintes materiais: 

___________________________________________   ___________________________________ 
 

___________________________________________  ___________________________________ 
 
1.1 MODALIDADE PATROCINADA: 
(  ) ATLETISMO 

(  ) BASQUETE 

(  ) BIRIBOL 

(  ) BOCHA 

(  ) BURACO 

(  ) CAPOEIRA 

(  ) CICLISMO 

(  ) COREOGRAFIA 

(  ) DAMAS 

(  ) DANÇA DE SALÃO 

(  ) DOMINÓ 

(  ) FUTEBOL 

(  ) FUTSAL 

(  ) GIN. ARTÍSTICA 

(  ) GIN. RÍTMICA 

(  ) HANDEBOL 

(  ) JUDÔ 

(  ) KARATÊ 

(  ) MALHA 

(  ) NATAÇÃO 

(  ) TAEKWOONDO 

(  ) TÊNIS 

(  ) TENIS DE MESA 

(  ) TRUCO 

(  ) VÔLEI DE PRAIA 

(  ) VOLEIBOL 

(  ) VOLEIBOL ADAPTADO 

(  ) XADREZ 

(  ) INICIAÇÃO ESPORTIVA 

(  ) ATIVIDADES DE LAZER 

(  ) OUTRAS MODALIDADES _______________________________ 

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) plenos poderes 
de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da 
assinatura desse Requerimento. 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3 
do Edital. 
 
2. DOCUMENTOS 
2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG; 
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
 
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

 
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 

 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is) 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as propostas 
de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes de competição que representaram 
Pindamonhangaba na temporada 2017.
1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, de empresas públicas 
ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba 
para a aquisição de uniformes esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as 
contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o patrocinador terá 
seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta responsabilidade social inclui nossos munícipes 
e principalmente jovens a um ambiente sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando 
os princípios éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das equipes da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), podendo optar em apoiar qualquer uma das 
modalidades esportivas descritas no item 3.6 do projeto.
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, mas tem por finalidade:
• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade.
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos munícipes.
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e associações, jogos organizados pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude 
e JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um lazer gratuito principalmente aos fins 
de semana e feriados.
2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e implementação de 
políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, através da participação e qualificação 
das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania.
2.4- O público alvo deste projeto são todos os alunos e atletas atendidos e apoiados pela SEMELP em todas as 
modalidades e atividades esportivas.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP 
3.1-Os interessados em patrocinar este projeto podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com os 
itens, modalidades e produtos, cujo patrocínio de dará emdoação dos uniformes esportivos. 
3.2- O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos uniformes, em 
conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em conformidade com as exigências previstas abaixo.
3.3- A aquisição dos uniformes esportivos deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência que confeccionará os uniformes esportivos, que 
conterão além da logomarca da empresa, os brasões da cidade de Pindamonhangaba e SEMELP nas camisetas e 
calções e nome da cidade nas camisetas.
3.4- Todos os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da SEMELP em relação aos itens contidos no item 
3.3. Após aprovação da SEMELP e aquisição dos uniformes pelo patrocinador em forma de doação, o contrato será 
assinado entre as partes e homologado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
3.5- Pelo fornecimento dos uniformes na forma prevista neste edital, a empresa patrocinadora não receberá qualquer 
pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade nos uniformes descritos neste projeto.
3.6- O contrato será assinado entre as partes com vigência de até 01 (um) ano.
3.7- Os interessados em patrocinar o Projeto podem optar pela concessão de patrocínio em forma de doação dos 
uniformes esportivos para 1 ou mais modalidades esportivas conforme interesse da empresa parceira, em conformidade 
com a cota e contrapartida,
previstas a seguir:
Cota Única
PATROCÍNIO
1. Doação de uniformes esportivos para todas as modalidades e atividades esportivas da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. A empresa pode optar por quais e pela quantidade de modalidade(s)
que receberam o apoio, conforme seu interesse. O pagamento dos materiais deverá ser feito direto a malharia 
contratada pela empresa.
A contrapartida será a exposição publicitária da logomarca da empresa nos materiais doados a SEMELP.
4 – PROPOSTA
4.1- A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento até as 17 horas 
do dia 22 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, para os patrocínios que envolvam as 
contrapartidas que envolverem inserção da logomarca nos uniformes.
4.2- Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto deste projeto. 
Caso o patrocinador deseje apenas doar os uniformes sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
4.3- Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo em anexo, 
impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datado e assinado na última página 
e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
4.4- A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os seguintes documentos: 
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 - Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, respeitando a ordem cronológica, e levando em 
consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
5.2 - Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem como 
assuntos políticos e religiosos.
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas;
5.3- As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde e/ou meios de 
divulgação de sua marca, durante os jogos ou eventos das equipes que estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante 
contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
5.4- As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – Os uniformes doados serão utilizados pelos alunos e atletas da SEMELP que
representam a cidade nas mais diversas competições e eventos esportivos.
6.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba localiza na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF nº 030622-G/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até 
o dia 06/10/2017, às 17 horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Festa 
em comemoração ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017.

1. Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas públicas ou 
privadas interessadas em patrocinar a Festa do Dia das Crianças, que tem como objetivo oferecer 
entretenimento, diversão e alegria para as crianças com extensão à família, de forma qualificada 
com alto grau de segurança. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade 
com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.

2. Justificativa:
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o 
patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso município. Esta responsabilidade 
social tem como meta proporcionar a população de nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo 
Estatuto Da Criança e do Adolescente
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da criança e 
adolescente. O Dia das Crianças é uma das principais datas comemorativas do calendário nacional, 
esta festa faz parte do calendário da cidade de Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de 
gestão pública, estimulando e
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
O Dia das Crianças será realizado nos dias 08/11/2017 no Centro esportivo Zito e dia 12/11/2017 
no Centro Esportivo João do Pulo. Este evento atrai aproximadamente 5000 pessoas em cada 
local. Serão desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, oficina de jogos de 
mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de unha, oficina de jogos tradicionais 
(bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, 
oficina perna de pau e chinelão, oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, 
além dos brinquedos infláveis de
pequeno, médio e grande porte.
O Dia das Crianças terá como finalidade:
• Festejar com entusiasmo o Dia da Criança;
• Estimular a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção 
auditiva e visual da criança através de jogos e brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, 
através da participação e qualificação das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte: Neste 
caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação do serviço de monitoria e brinquedos 
infláveis, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas, em todos os brinquedos contratados, 
próprios da empresa;
• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e recreativas;
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto, ou fornecimento 
de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion ou fornecimento de serviço de 
monitoria e material para oficina de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento:

Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no local onde estiver situada 
a oficina.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de mesa, cordas, 
bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo 
de taco: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, 
podendo adquirir
os materiais.
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos locais pré-determinados 
pela Semelp l onde estiverem situadas as oficinas.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.

4 – Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos espaços 
pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), em conformidade com as contrapartidas 
previstas neste projeto.
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será responsável em efetuar 
o pagamento da quantidade necessária para o evento, colocando o nome da empresa nas costas 
das camisas.

                          
 
                                  PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento diretamente entre o 
patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para o Dia das Crianças serão coordenadas pela equipe 
de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos serviços por parte do 
patrocinador com 20 dias de antecedência de cada evento, o contrato será assinado entre as partes 
e homologadas pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo 
a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a exploração de publicidade da empresa 
patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em outros locais, além dos 
definidos neste projeto, desde que previamente aprovado pela equipe de gestão responsável pelo 
evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo seguimento, sendo permitida 
a exibição de outra empresa.

5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento 
até 20 dias antes da realização do 1º evento, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a 
Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, 
Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto 
deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as prestações de serviços sem as 
contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo 
em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas 
e assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas 
em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os 
seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à moral e aos bons 
costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.
As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde 
e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização dos Dias da Criança, poderão fazê-lo 
mediante contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, porém todas as 
propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF 030622-G/SP
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EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO: 

 PRÉ SELECIONADOS E SUPLENTES COM SEUS CÔNJUGES–  GRUPO DOS IDOSOS E GRUPO DE FAMÍLIAS 
COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

 A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretário torna público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos 
“pré selecionados” e “suplentes” IDOSOS EFAMILIAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, Sorteados no “Programa Minha Casa, Minha Vida” 
e que se encontram COMPATÍVEIS  a comparecerem e apresentarem XEROX LEGÍVEL ATUALIZADO dos documentos abaixo em caráter urgente na 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – situada na Rua: Dr. Monteiro de Godoy, nº 445 – BOSQUE (ao lado do DSM) para: APRESENTAÇÃO DE XEROX DE 
DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA DE FORMULÁRIOS solicitada pelo BANCO DO BRASIL e PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, o qual deverá ser feita de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 e das 13h até as 16h30. 

 

 XEROX DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO: 

 RG ou CNH responsável familiar e cônjuge ou companheiro; 
 CPF do responsável e cônjuge ou companheiro; 
 Certidão de Casamento; 
 Para solteiros e/ou amasiados – CERTIDÃO DE NASCIMENTO e se possuírem CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL é necessário apresentar também. 
  Será preenchido na data da entrega destes documentos uma DECLARAÇÃO POSITIVA e/ou NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL; 
 Se divorciados os separados – CERTIDÃO DE CASAMENTO AVERBADA; 
 Se viúvos – CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO; 
 Se estiverem em processo Judicial de Separação e não possuírem Certidão de Casamento Averbada, é OBRIGATÓRIO a apresentação daCERTIDÃO 

DE OBJETO E PÉ, fornecida no Fórum através do seu advogado. 
 Em caso de esposas / maridos DESAPARECIDOS, apresentar CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; 
 Declaração de Renda Atualizada 2017 do Responsável familiar e cônjuge/companheiro– (Holerith / Aposentadorias / Pensionistas / Declaração de 

Autônomo / Benefício do LOAS - cartão e recibo); 
 ATESTADO MÉDICO do membro familiar PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM CID DA DOENÇA; (Física / Cadeirantes / Visual / Intelectual 

/ Auditiva e Nanismo); 
 Procuração Pública (obrigatório se o contemplado for ANALFABETO), juntamente com XEROX do RG e CPF do PROCURADOR; 

 Ficam os interessados devidamente notificados que o não comparecimento no prazo de 15 dias após essa publicação poderá implicar na exclusão do 
candidato do referido Programa, para todos os fins de direito, conforme exigências do Ministério das Cidades. 

 Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer juntamente com seus cônjuges e Procuradores – se for o caso, na Secretaria de Habitação 
para apresentação de xerox legíveis dos documentos e assinaturas de formulários:  

IDOSO 
NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 

21273166290 DELOURDES OLIMPIA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12105655957 BENEDITA LUIZA DE ASSIS COMPATIVEL 
10667947768 JOEL DA CRUZ THOME COMPATIVEL 
22819327930 MARILIZA FRANCO DA SILVA COMPATIVEL 
20915859267 EMILIA MOREIRA DA SILVA COMPATIVEL 
10760839821 MARIA APARECIDA DO AMARAL COMPATIVEL 
10425646596 JOSE PAULO MARTINS COMPATIVEL 
22018293914 YOLANDA FERREIRA DIAS COMPATIVEL 
16405729746 MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12075769364 ONDINA MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
21023860181 VICENTINA GIORDANO MOREIRA COMPATIVEL 
16325381476 GERALDA ALVES DA CONCEICAO COMPATIVEL 
10555800978 GENY ALVES PINTO COMPATIVEL 
10653062769 CARMEM SILVIA DE MORAES COMPATIVEL 
12689370265 MALVINA ISABEL DA SILVA MAGALHAES COMPATIVEL 
22018419292 GERTRUDES OLIVEIRA COMPATIVEL 
12414430631 IARA APARECIDA CESAR CAMPOS COMPATIVEL 
16502061312 MARIA APARECIDA DE SOUZA COMPATIVEL 
10832874458 JOANA D ARC FRANÇA DE SOUZA COMPATIVEL 
12366985675 ANA PEREIRA ELISARIO COMPATIVEL 
10754693829 HIRMA DA SILVA LOPES COMPATIVEL 

10632354639 LOURDES MARIA PEREIRA BASSANELLO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO 

21226636529 APARECIDA ELIZETE BARBOSA COMPATIVEL 
22002159350 IVANIR DE OLIVEIRA REIS COMPATIVEL 
16283591788 ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES COMPATIVEL 
16445917705 MARIA APARECIDA RICARDO COMPATIVEL 
16019897703 DAGMAR FATIMA DE AQUINO CARDOSO COMPATIVEL 
21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12438240263 MARIA JOSE DA SILVA HONORIO COMPATIVEL 
20087863728 ZENILDA FERREIRA DOS ANJOS COMPATIVEL 
20342877962 CLEIA SILVANA SANTOS LINO COMPATIVEL 
21030717461 ELAINE CRISTINA FARIA GUIMARAES COMPATIVEL 
20091679499 JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO COMPATIVEL 
10770905711 HELENA ALVES TOLEDO COMPATIVEL 
16194801426 ISMAEL INACIO COMPATIVEL 
20162807265 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES COMPATIVEL 
12639956223 MATEUS TEODORO DE JESUS ANTUNES COMPATIVEL 
16598065098 NEILON ALKSANDER DA SILVA COMPATIVEL 
10783464948 JOSE GALVAO DOS SANTOS COMPATIVEL 
10648583365 DANIEL DE SOUZA COMPATIVEL 
16103061785 FABIANA RIBEIRO FIDELIS COMPATIVEL 
23651623536 LUCIANA DONIZETI DE ALMEIDA AUGUSTO COMPATIVEL 
12676192231 PAULO GOMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
12862122221 MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS COMPATIVEL 
16019804861 ANGELA MARIA GONCALVES DE SOUZA COMPATIVEL 
16195054853 CATARINA PEREIRA DOS SANTOS COMPATIVEL 
20668013553 VIVIANA FATIMA MOTA COMPATIVEL 
16156784072 DALVA STELA CONCEICAO DE SOUZA COMPATIVEL 
10561456892 ZILDA FERREIRA BORGES COMPATIVEL 
16445834583 CLEONICE MOREIRA COMPATIVEL 
22801835047 MARGARIDA MARIA REGIS CARNEIRO COMPATIVEL 
13015871772 MARCIO DIVINO LOPES COMPATIVEL 
12789413233 ALEXSANDRA NARCISO COMPATIVEL 
23632919921 JESSICA GRAZIELA DA SILVA CHINAQUI COMPATIVEL 
16454265030 LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
23727096272 VINICIUS CUNHA POMBO COMPATIVEL 
20642680994 SONIA APARECIDA SILVA PATRIA COMPATIVEL 
10793972881 ANA PAULINA TEIXEIRA DE SOUZA COMPATIVEL 
12498942469 ARLETE FIALHO DA SILVA BRAGA COMPATIVEL 
12925567241 CYLENE CINACHI HILARIO COMPATIVEL 
22801978727 MARIA ANTONIA PEREIRA COMPATIVEL 
22016067518 FERNANDA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008918346 CARLOS ROBERTO ALVES DE AQUINO COMPATIVEL 
20165558312 FRANCILENE SILVA DE FREITAS COMPATIVEL 
22812466781 MARIA JOSE PEREIRA COMPATIVEL 
12400149307 MESSIAS APARECIDO NAZARETH COMPATIVEL 
12303162434 SANDRA MARIA DA CONCEICAO SILVA COMPATIVEL 
12438425832 VALDIR FAUSTINO DOS SANTOS COMPATIVEL 
22019347759 GIOVANA ALEXANDRA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS–SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12340924989 RENIR MARQUES COMPATIVEL 
13150410850 CARLOS ATILA DA SILVA FAUSTINO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA HABITAÇÃO 
12844507230 JOSE LUIZ FLORA JUNIOR COMPATIVEL 
12738951262 LOURIVAL RIBEIRO BUSTAMANTE NETO COMPATIVEL 
12017749461 MAURO FELIPE COMPATIVEL 
21253541053 EDNEIA LAZINHA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008917900 CLAUDEMIR DE JESUS SALGADO COMPATIVEL 
12591011224 ROSANIA MARIA ALVES COMPATIVEL 
12901525263 RAQUEL CARLA DEBOSSAN DOS SANTOS COMPATIVEL 

 
 
 

Marcus Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 09/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar o Circuito de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar as etapas do Circuito de Corrida de 
Rua 2017. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização das 4 etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS 
DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 
A 1ª etapa será realizada no mês de Junho no centro esportivo João do Pulo, a 2º 
etapa em Agosto em Moreira César, a 3ª etapa em Setembro no Shopping e a 4ª 
etapa em Novembro no Parque da Cidade. 
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como principal meta incluir o esporte e 
atividade física no cotidiano dos nossos munícipes e auxiliando na diminuição do 
índice de sedentarismo e no risco da vida sedentária. Os benefícios da corrida de 
rua é o maior atrativo desta atividade física que envolve pessoas de várias idades, 
de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais distintos, seja na 
melhora da qualidade de vida ou competição, por questões de saúde, estética e 
lazer, além do baixo custo e a facilidade de acesso a esta pratica esportiva. 
 

O circuito de corridas de rua será realizado em 4 etapas, com corridas de 3 a 6 Km e 
caminhada até 3 km, com participação de aproximadamente 800 pessoas por etapa. 
O circuito acontece na cidade aproximadamente 20 anos, com o passar do tempo a 
número de participantes aumentou consideravelmente, principalmente a participação 
de grupos de corridas da cidade e pessoas que tinham uma vida sedentária que por 
recomendação médica ou melhora da sua qualidade de vida começaram a correr. 
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 As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 

 Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 
 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante as etapas que 
estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 
 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar a(s) etapa(s) de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017, em troca de exploração publicitária, os 
seguintes itens: 
 

(  ) Contratação de Empresa de Cronometragem 
(  ) Camisetas a todos os participantes 
(   ) Kit do evento 
(  ) Água para hidratação dos participantes 
(   ) Outros Itens ____________________________ 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) 
possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, 
quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme 
previsão no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O 
EDITAL. 

 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 Inserção do nome da empresa em todas as camisetas. 
 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 
Aquisição do Kit Lanche ou Aquisição de Copos de Água para hidratação dos 
participantes: Neste caso o Patrocinador assume o custo total para o Circuito de 
Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo o Kit Lanche ou Agua para hidratação dos 
participantes das provas de corridas e caminhadas em todas as categorias, podendo 
optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
onde serão montadas as tendas do Kit e hidratação; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 

 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 

As empresas interessadas em patrocinar esse projeto devem contratar serviço de 
cronometragem global por etapas, podendo optar pela contratação parcial por 
etapas em conformidade com calendário de provas do circuito. 
 

O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços públicos pré-determinados pela organização das provas 
(SEMELP), em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em 
conformidade com as exigências previstas abaixo. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
 

As prestações de serviços contratadas para as provas serão coordenadas pela 
equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos 
serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de cada etapa, o 
contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o término de cada etapa 
patrocinada. 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 

 

 

A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de seguimentos 
diferentes, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

4 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da última etapa do Circuito de Rua 2017, na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, 
para os patrocínios que envolvam as contrapartidas que envolverem inserção da 
logomarca nos uniformes. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

 A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

 Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 

 Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
 Apoio oferecido (Global ou Parcial); 
 Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
 Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

 
 
O circuito de corridas de rua tem por finalidade:                                                                                                             

 Incentivar a prática esportiva de nossa cidade. 
 Conscientizar a população da importância do esporte no 

desenvolvimento dos munícipes. 
 Melhora na qualidade de vida, tendo a corrida como fator de interação 

social. 
 Promover campanhas antes, durante e após todas as etapas 

estimulando pessoas que não praticam atividades físicas, tenha a 
corrida como uma opção simples e acessível para todos. 

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são pessoas de várias idades e ambos os sexos. 
 

3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
 
Fornecimento de serviço de cronometragem: Neste caso o Patrocinador assume 
o custo total pela contratação do serviço de cronometragem de todas as etapas ou 
se houver possibilidades a contratação do serviço por etapas a serem realizadas, 
podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento. 
 
Das Contrapartidas: Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas 
nos locais públicos, e no portal de saída e chegada dos corredores; 

Participação dos representantes da empresa na entrega da premiação; 

Citação da empresa pelo locutor; 

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento. 
 
Aquisição de camisetas para todos os participantes: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total para o Circuito de Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo 
camisetas para todos os participantes das provas de corridas e caminhadas em 
todas as categorias, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento: 
 
 Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas em locais 
pré-determinados pela organização, próprios da empresa; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 

10 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 28 de abril de 2017



MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA                                

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Exercício de 2017

1o - Trimestre / 2017

NO PERÍODO ACUMULADO
ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS
1.1.1.2.02.01.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana 6.790.853,596.790.853,59
1.1.1.2.02.02.00 - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana 3.782.288,433.782.288,43
1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho 2.281.616,332.281.616,33
1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos 99.168,9099.168,90
1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos"  de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 1.755.576,181.755.576,18
1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 7.526.218,707.526.218,70
1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU 3.531,743.531,74
1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI 0,000,00
1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS 72,0872,08
1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU 439.577,49439.577,49
1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS 83.123,4383.123,43
1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU 1.034.087,701.034.087,70
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS 212.158,09212.158,09
1.9.9.0.99.57.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU 90.202,6990.202,69
1.9.9.0.99.58.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS 79.605,8779.605,87

24.178.081,22 24.178.081,22

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 16.025.141,3516.025.141,35
1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 18.909,1418.909,14
1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 150.464,28150.464,28

16.194.514,77 16.194.514,77

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS 31.000.814,3031.000.814,30
1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA 14.164.039,1114.164.039,11
1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 213.268,36213.268,36

45.378.121,77 45.378.121,77

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA                                

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Exercício de 2017

1o - Trimestre / 2017

NO PERÍODO ACUMULADO
ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR

85.750.717,76 85.750.717,76
21.437.679,44 21.437.679,44

RECURSOS ADICIONAIS (100%)

01  - TESOURO

200 0000.  - EDUCAÇÃO
1.3.2.5.01.05.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE 17.366,73 17.366,7301 200 0000.

17.366,73 17.366,73TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO
17.366,73 17.366,73TOTAL DO RECURSO: 01  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.15 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 7.402,27 7.402,2702 211 0000.

7.402,27 7.402,27TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.6.2.02.02.00 - Auxílio Transporte de Alunos 768.400,00 768.400,0002 220 0000.

768.400,00 768.400,00TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.06 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Transporte de Alunos 6.286,37 6.286,3702 221 0000.

6.286,37 6.286,37TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA                                

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Exercício de 2017

1o - Trimestre / 2017

NO PERÍODO ACUMULADO
ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 14.414.243,13 14.414.243,1302 262 0000.

14.414.243,13 14.414.243,13TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB 78.773,81 78.773,8102 263 0000.

78.773,81 78.773,81TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
15.275.105,58 15.275.105,58TOTAL DO RECURSO: 02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO
1.3.2.5.01.99.03 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnae 805,10 805,1005 200 0000.

805,10 805,10TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.07 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 25.692,88 25.692,8805 211 0000.

25.692,88 25.692,88TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação 2.456.631,56 2.456.631,5605 220 0000.
1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 128.295,60 128.295,6005 220 0000.
1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 10.599,97 10.599,9705 220 0000.

2.595.527,13 2.595.527,13TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
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ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO
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221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.02 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Qese 508.719,35 508.719,3505 221 0000.
1.3.2.5.01.99.04 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnate 102,29 102,2905 221 0000.

508.821,64 508.821,64TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.130.846,75 3.130.846,75TOTAL DO RECURSO: 05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

18.423.319,06 18.423.319,06TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)

TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO 39.860.998,50 39.860.998,50

VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM -3.205.028,11 -3.205.028,11
9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR -3.781,81 -3.781,81
9.5.1.7.21.36.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96 -30.092,85 -30.092,85
9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -6.200.162,81 -6.200.162,81
9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -2.832.808,00 -2.832.808,00
9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -42.653,68 -42.653,68

TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -12.314.527,26 -12.314.527,26
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ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Exercício de 2017

1o - Trimestre / 2017

NO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

DESPESAS GERAIS COM ENSINO

FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO

12 - Educação

361  - Ensino Fundamental

01  - TESOURO

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 223.047,91 223.047,91 223.047,91 223.047,91 223.047,91361 01 220 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.385,72 60.385,72 60.385,72 60.385,72 40.576,54361 01 220 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 869,48 869,48 869,48 869,48 869,48361 01 220 0000.12
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.416,69 85.416,69 51.249,99 51.249,99 51.249,99361 01 220 0000.12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.775,00 2.775,00 2.160,00 2.160,00 2.080,00361 01 220 0000.12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 606.539,85 606.539,85 271.459,75 271.459,75 271.459,75361 01 220 0000.12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 193.587,61 193.587,61 136.767,61 136.767,61 122.562,61361 01 220 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.492.512,94 4.492.512,94 514.898,27 514.898,27 469.223,05361 01 220 0000.12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 243.985,19 243.985,19 243.985,19 243.985,19 243.985,19361 01 220 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 139.363,27 139.363,27 0,00 0,00 0,00361 01 220 0000.12
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 649.622,50 649.622,50 0,00 0,00 0,00361 01 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 6.698.106,16 6.698.106,16 1.504.823,92 1.504.823,92 1.425.054,52220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 6.698.106,16 6.698.106,16 1.504.823,92 1.504.823,92 1.425.054,5201  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.015.054,21 4.015.054,21 314.140,96 314.140,96 314.140,96361 02 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 4.015.054,21 4.015.054,21 314.140,96 314.140,96 314.140,96220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 7.316.824,01 7.316.824,01 7.316.824,01 7.316.824,01 7.316.824,01361 02 261 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.275.121,70 2.275.121,70 2.275.121,70 2.275.121,70 1.639.530,68361 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 9.591.945,71 9.591.945,71 9.591.945,71 9.591.945,71 8.956.354,69261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
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262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.115.783,73 1.115.783,73 1.115.783,73 1.115.783,73 1.115.783,73361 02 262 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 348.360,06 348.360,06 348.360,06 348.360,06 232.593,65361 02 262 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 10.906,32 10.906,32 10.906,32 10.906,32 10.906,32361 02 262 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 111.333,12 111.333,12 19.197,12 19.197,12 19.197,12361 02 262 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.586.383,23 1.586.383,23 1.494.247,23 1.494.247,23 1.378.480,82262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

264 2016.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 19.588,72 19.588,72 19.588,72 19.588,72 19.588,72361 02 264 2016.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 19.588,72 19.588,72 19.588,72 19.588,72 19.588,72264 2016.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO 

TOTAL DO RECURSO: 15.212.971,87 15.212.971,87 11.419.922,62 11.419.922,62 10.668.565,1902  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17.823,95 17.823,95 14.524,40 14.524,40 14.524,40361 05 220 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.955.220,84 2.955.220,84 366.631,61 366.631,61 311.455,61361 05 220 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 704.766,50 704.766,50 0,00 0,00 0,00361 05 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 3.677.811,29 3.677.811,29 381.156,01 381.156,01 325.980,01220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 3.677.811,29 3.677.811,29 381.156,01 381.156,01 325.980,0105  - CONVÊNIOS FEDERAIS

25.588.889,32 25.588.889,32 13.305.902,55 13.305.902,55 12.419.599,72TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361  - Ensino Fundamental

365  - Educação Infantil

01  - TESOURO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.615.373,46 2.615.373,46 2.615.373,46 2.615.373,46 2.615.373,46365 01 210 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 811.555,04 811.555,04 811.555,04 811.555,04 576.569,06365 01 210 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1.089,08 1.089,08 1.089,08 1.089,08 1.089,08365 01 210 0000.12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17.155,00 17.155,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00365 01 210 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 683.059,58 683.059,58 142.414,66 142.414,66 118.512,02365 01 210 0000.12
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NO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 162.656,79 162.656,79 162.656,79 162.656,79 162.656,79365 01 210 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 191.411,07 191.411,07 0,00 0,00 0,00365 01 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 4.482.300,02 4.482.300,02 3.740.589,03 3.740.589,03 3.481.700,41210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 4.482.300,02 4.482.300,02 3.740.589,03 3.740.589,03 3.481.700,4101  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00365 02 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00210 0000.  - ENSINO INFANTIL

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.058.789,55 1.058.789,55 1.058.789,55 1.058.789,55 1.058.789,55365 02 261 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 326.983,44 326.983,44 326.983,44 326.983,44 240.305,44365 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.385.772,99 1.385.772,99 1.385.772,99 1.385.772,99 1.299.094,99261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

TOTAL DO RECURSO: 2.655.772,99 2.655.772,99 1.385.772,99 1.385.772,99 1.299.094,9902  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 128.314,35 128.314,35 117.854,30 117.854,30 117.854,30365 05 210 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 8.660.000,00 8.660.000,00 263.435,63 263.435,63 263.435,63365 05 210 0000.12
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.758,50 197.758,50 0,00 0,00 0,00365 05 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 8.986.072,85 8.986.072,85 381.289,93 381.289,93 381.289,93210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 8.986.072,85 8.986.072,85 381.289,93 381.289,93 381.289,9305  - CONVÊNIOS FEDERAIS

16.124.145,86 16.124.145,86 5.507.651,95 5.507.651,95 5.162.085,33TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365  - Educação Infantil

41.713.035,18 18.813.554,50 18.813.554,50 17.581.685,0541.713.035,18TOTAL DA FUNÇÃO: 12  - Educação

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO 41.713.035,18 41.713.035,18 18.813.554,50 18.813.554,50 17.581.685,05
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DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO
4.482.300,02 4.482.300,02 3.740.589,03 3.740.589,03 3.481.700,41
6.698.106,16 6.698.106,16 1.504.823,92 1.504.823,92 1.425.054,52

27,40 % 27,40 % 20,48 % 20,48 % 20,08 %
5,23 % 5,23 % 4,36 % 4,36 % 4,06 %
7,81 % 7,81 % 1,75 % 1,75 % 1,66 %

14,36 % 14,36 % 14,36 % 14,36 % 14,36 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

TOTAL DAS DEDUÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,79 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,79 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO
4.482.300,02 4.482.300,02 3.740.589,03 3.740.589,03 3.481.700,41
6.698.106,16 6.698.106,16 1.504.823,92 1.504.823,92 1.425.054,52

27,40 % 27,40 % 20,48 % 20,48 % 19,29 %
5,23 % 5,23 % 4,36 % 4,36 % 4,06 %
7,81 % 7,81 % 1,75 % 1,75 % 1,66 %

14,36 % 14,36 % 14,36 % 14,36 % 13,57 %

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

12.314.527,26

17.221.282,1917.559.940,21

12.314.527,2612.314.527,26

17.559.940,2123.494.933,44

12.314.527,2612.314.527,26

23.494.933,44

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 680.596,76

680.596,760,00

12.314.527,26

23.494.933,44

12.314.527,26

23.494.933,44 17.559.940,21 17.559.940,21 16.540.685,43

11.633.930,5012.314.527,2612.314.527,26

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

ARRECADAÇÃO
NO PERÍODO ACUMULADORECEITAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

24.178.081,22 24.178.081,22
16.194.514,77 16.194.514,77

45.378.121,7745.378.121,77

VALOR A APLICAR
NO PERÍODO ACUMULADOAPLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 21.437.679,44 21.437.679,44

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 85.750.717,7685.750.717,76
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 12.314.527,2612.314.527,26

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 73.436.190,50 73.436.190,50

JULIO CESAR AUGUSTO DO VALLE
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 385.439.598-10

ISAEL DOMINGUES
PREFEITO

CPF: 087.657.868-74

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 14.414.243,13

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 14.493.016,94
78.773,81RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
TOTAL
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

14.493.016,94
8.695.810,16

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
12.314.527,26

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

14.493.016,94 12.314.527,26

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB
10.977.718,70 10.977.718,70 10.977.718,70 10.977.718,70 10.255.449,68
1.586.383,23 1.586.383,23 1.494.247,23 1.494.247,23 1.378.480,82

86,69 % 86,69 % 86,06 % 86,06 % 80,27 %
75,74 % 75,74 % 75,74 % 75,74 % 70,76 %
10,95 % 10,95 % 10,31 % 10,31 % 9,51 %

11.633.930,5012.471.965,9312.471.965,9312.564.101,9312.564.101,93

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) 
(GANHO) 2.178.489,68

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

MAGISTÉRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

OUTRAS DESPESAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB
10.977.718,70 10.977.718,70 10.977.718,70 10.977.718,70 10.255.449,68
1.586.383,23 1.586.383,23 1.494.247,23 1.494.247,23 1.378.480,82

86,69 % 86,69 % 86,06 % 86,06 % 80,27 %
75,74 % 75,74 % 75,74 % 75,74 % 70,76 %
10,95 % 10,95 % 10,31 % 10,31 % 9,51 %

11.633.930,5012.471.965,9312.471.965,9312.564.101,9312.564.101,93

JULIO CESAR AUGUSTO DO VALLE
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 385.439.598-10

ISAEL DOMINGUES
PREFEITO

CPF: 087.657.868-74

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 097/17 - LIMPEZA DE RESIDÊNCIA EM CARATER PRECÁRIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA NOTIFICA O (PROPRIETÁRIO) SR (A) JAIRO GRILO 
RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL, SITUADO A RUA SYMPHRONIO DE CASTRO, Nº 47,  BAIRRO ARARETAMA,  
INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB A SIGLA SO23.11.02.016.000, QUADRA O, LOTE 47,  PARA QUE EFETUE A LIMPEZA 
DO  REFERIDO IMÓVEL  E A  RETIRADA DOS MATERIAIS/ENTULHOS DO MESMO, NO PRAZO DE 07 DIAS A CONTAR 
DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO. EM ATENDIMENTO E CONFORMIDADE COM O ARTIGO 31°  E 32º DA LEI 1.411 
DE 10/10/1974 C/C ARTIGO 1º DA LEI 2490 DE 06/11/1990, ALTERADA PELA LEI 5379 DE 26/04/2012 ARTIGO 
1º ITEM I. REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE 
PROPRIETÁRIO, CONFORME DIVULGADO NA TRIBUNA DO NORTE DE 29/OUTUBRO/2015.

JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

ATO N° 07, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,

constituída pelo Ato n° 03/2017, para apurar indícios de

conduta  incompatível  com  a  moralidade  pública,  por

parte do Sr. Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO,  Presidente da Câmara de Vereadores

de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art.  1º  Ficam  prorrogados  os  trabalhos  da  CEI  –  Comissão  Especial  de  Inquérito,

constituída pelo Ato n° 03/2017, para apurar indícios de conduta incompatível com a moralidade pública,

por parte do Sr. Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,

por mais 90 (noventa) dias, a partir de 02 de maio de 2017.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO

Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

ATO N° 07, DE 26 DE ABRIL DE 2017.
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 03/2017, para 
apurar indícios de conduta incompatível com a moralidade pública, por parte do Sr. Fabiano 
Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito,
constituída pelo Ato n° 03/2017, para apurar indícios de conduta incompatível com a moralidade 
pública, por parte do Sr. Fabiano Vanone, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 02 de maio de 2017.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP | Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

  
Prefeitura de Pindamonhangaba      
Secretaria de Saúde e Assistência Social  
  Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde  
  Vigilância Sanitária     
  Comunicado de DEFERIMENTO    
      
        
      
Nº PROTOCOLO: 0141/2017      
DATA PROTOCOLO: 05/04/2017    
RAZÃO SOCIAL: Unimed Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Médico   
       
CNPJ: 47.565.155/0009-96      
    
ENDEREÇO: Av. Aristides Joaquim de Oliveira, 115 - Bairro - Socorro   
       
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba      
   UF: SP 
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Lilian Crisitina Rodrigues Rosa Chaves - CRF: 61106  
        
O Diretor do DPRAS Rafael Lamana      
    
Defere cadastro nº 01/2017 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99, Portaria MS 
344/98 e Portaria CVS 2       
   
de 2005 para compra e uso do medicamento Misoprostol 25 mcg e 100 mcg (lista C1).  
       
 
                                                             __Pindamonhangaba, __25 de abril de 2017________.  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 244/2016 (PMP 28363/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da análise técnica feita pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, desclassificou as empresas: Momilli Comercial 
Ltda EPP, no item 30; Nog Com Variedades Ltda ME, nos itens 04 e 05; e 
Suprema Comercial EIRELI EPP, nos itens 31 e 32, e homologou, em 13/04/2017, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de utensílios de cozinha 
para atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme termo de 
referência”, em favor das empresas: Paulo Cesar Marana Transportes EIRELI, os 
itens 14, 16, 27, 33, no valor total de R$ 18.277,72; Momilli Comercial Ltda EPP, os 
itens 02, 29, no valor total de R$ 3.532,20. Itens fracassados: 04, 05, 30, 31, 32. 

PREGÃO Nº 009/2017 (PMP 9747/2017) 
A autoridade superior homologou, em 10/04/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de produtos para atender o Programa de 
Melhoramento Genético e controle de brucelose realizados pelo Departamento de 
Agricultura”, em favor da empresa Comercial JR Mat Construção Ltda ME, os itens 
01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, no valor total de R$ 6.930,30. Item fracassado: 
04. 

PREGÃO Nº 010/2017 (PMP 9748/2017) 
A autoridade superior homologou, em 11/04/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais e máquinas pertencentes 
à frota da SEC e Subprefeitura de Moreira César, pelo período de 12 meses”, em 
favor das empresas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, os itens: 02, 03, 
no valor total de R$ 7.100,00; Brasil Veículos Companhia de Seguros, os itens: 04, 
05, 06, no valor total de R$ 4.640,00. 

PREGÃO Nº 011/2017 (PMP 9752/2017) 
A autoridade superior homologou, em 11/04/2017, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de manutenção dos elevadores da sede da Prefeitura e da 
Secretaria de Obras”, em favor da empresa Flex Elevadores Comércio de Peças e 
Manutenção Ltda, os itens 01, 02, no valor total de R$ 9.696,00. 

PREGÃO Nº 013/2017 (PMP 9758/2017) 
A autoridade superior homologou, em 18/04/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de placas cimentícias que serão utilizadas 
pelo COI, conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Públicos”, em favor 
da empresa Monteiro de Oliveira & Rocha Ltda, os itens 01 e 02, no valor total de 
R$ 24.090,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 (PMP 10399/2017) 
A autoridade superior homologou, em 18/04/2017, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de areia média lavada para ser utilizada pela 
usina de asfalto e artefatos de concreto, conforme solicitado pelo Departamento de 
Serviços Municipais”, em favor da empresa Guarani Material para Construção Ltda, 
o item 01, no valor unitário de R$ 54,33. 

*** DESCLASSIFICAÇÃO ***

PREGÃO Nº 258/216 (PMP 32408/2016) 
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos e relatório técnico da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
desclassificou, em 11/04/2017, a empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI 
EPP, por não apresentar a amostra para análise no item 03; a empresa Thiplan 
Comercial Ltda, por não atender às exigências técnicas no material ofertado no 
item 04, estando assim as duas em desconformidade com o termo de referência – 
Anexo VI do edital da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos 
necessários à manutenção e instalação de ventiladores nas escolas e creches, 
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”. 

*** IMPUGNAÇÃO/REVOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 218/2016 (PMP 25665/2016) 
A autoridade superior, considerando os pareceres do Departamento de Cultura e 
da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento, em 11/04/2017, 
à impugnação interposta pela empresa Marfvale Comércio e Representação 
de Móveis para Escritórios Ltda (processo 28390/2016), mantendo assim as 
especificações e exigências do objeto, e considerando ainda a manifestação do 
Departamento de Cultura e que cabe à Administração rever seus atos, determinou 
a revogação/cancelamento do presente certame, com fulcro no artigo 49 da lei 
federal 8666/93 e suas alterações e súmula 473 do STF. 

 
 

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Prezados Senhores Associados: 
 
Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ADQ. DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
MOEMA VILLE, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no próximo dia 13 de maio de 2017 (sábado),

 

 no salão da portaria do próprio 
residencial, sito na Av. Antenor da Silva Andrade nº 01 – Campo Alegre Cep. 12422-971 – 
Pindamonhangaba/SP, às 8h horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos 
metade mais um dos votos totais e, em segunda convocação, no mesmo dia e local, às 9h30, com qualquer 
número de associados presentes, com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

I. Prestação de Contas de fevereiro de 2016 a abril de 2017; 
II. Previsão Orçamentária para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017; 

III. Deliberação para novos Investimentos em segurança;  
IV. Eleição e posse da nova diretoria e conselho para o biênio 13/05/2017 a 12/05/2019,  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 Os associados que pretendam concorrer à Diretoria deverão apresentar junto à Administração, suas 

candidaturas por meio de chapa com a indicação dos candidatos aos respectivos cargos e 
assinatura de cada um deles, com 03 (três) dias de antecedência da Assembleia, conforme modelo 
abaixo: 

 
MODELO - COMPOSIÇÃO DA CHAPA 

 
Chapa Nº ______ (para preenchimento na Administração) 

Cargo Nome Completo Lote / Quadra Assinatura 

Presidente       

Vice Presidente       

Secretário       

Tesoureiro       

1º Conselheiro       

2º Conselheiro       

3º Conselheiro       

1º Suplente       

2º Suplente       

    

 
 

 Os associados para participarem das Assembleias e terem direito a voto, deverão estar quites com 
todas as suas obrigações perante a Associação. 

 

 Os associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes gerais e 
bastante para, legalmente, praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as procurações ter 
firma reconhecida. 

 

 As decisões da Assembleia obrigam a todos indistintamente, ainda que vencidos nas deliberações 
ou na ausência do associado na Assembleia. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Notificação

A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba vem 
por este NOTIFICAR a ALPES DE PINDAMONHANGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, responsáveis pelo Residencial Reserva dos Lagos, situado à Avenida Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, Bairro Alto Cardoso para realizar o reparo na boca de lobo, no lote 05 da quadra O, 
sob pena das medidas administrativas através do poder de polícia do município. 

ARQUITETO E URBANISTA URBANO REIS PATTO FILHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

 
Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Prezados Senhores Associados: 
 
Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ADQ. DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
MOEMA VILLE, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 13 de maio de 2017 (sábado),

 

 no salão da portaria do 
próprio residencial, sito na Av. Antenor da Silva Andrade nº 01 – Campo Alegre Cep. 12422-971 – 
Pindamonhangaba/SP, às 10h30 horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo 
menos metade mais um dos votos totais e, em segunda convocação, no mesmo dia e local, às 
11h00, com qualquer número de associados presentes, com direito a voto, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: 

 
 

I - Apresentação e aprovação dos orçamentos das melhorias definidas na última assembleia; 
 
II - Aprovação de alteração no Regulamento Interno e de Obras; 

 
 

 

 Os associados para participarem das Assembleias e terem direito a voto, deverão estar 
quites com todas as suas obrigações perante a Associação. 

 

 Os associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes 
gerais e bastante para, legalmente, praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as 
procurações ter firma reconhecida. 

 

 As decisões da Assembleia obrigam a todos indistintamente, ainda que vencidos nas 
deliberações ou na ausência do associado na Assembleia. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
     

 

LEI Nº 6.012, DE 28 DE MARÇO DE 2017. 
 

Institui o Dia Municipal de combate e prevenção ao 
mosquito transmissor da Dengue, do vírus Zika e da febre 
Chikungunya. 
(Projeto de Lei nº 38/2017, de autoria do Vereador Rafael 

Goffi Moreira) 

 
 
 

 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 

de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituída no Calendário Oficial do Município o “Dia Municipal de combate 

e prevenção ao mosquito transmissor de Dengue, do vírus Zika e da febre Chikungunya”, a ser 

realizado anualmente, no quinto dia útil do mês de agosto. 

Parágrafo único. O “Dia Municipal de combate e prevenção ao mosquito transmissor da 

Dengue, do vírus Zika e da febre Chikungunya” tem por objetivo a conscientização acerca dos 

perigos à saúde pública, provocados pelo mosquito transmissor da Dengue, do vírus Zika e da febre 

Chikungunya – Aedes aegypti” 

 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
Pindamonhangaba, 28 de março de 2017. 

 
 
 

                      Isael Domingues                                        Valéria dos Santos 
 Prefeito Municipal                       Secretária de Saúde e Assistência Social 

 
 
 

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de 
março de 2017. 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.014, DE 03 DE ABRIL DE 2017.
Denomina a Avenida 02 (dois) do Loteamento Residencial e Comercial Vila São Paulo – Água Preta 
– Pindamonhangaba/SP de AVENIDA LEILA MARIA DA SILVA CUBA.
(Projeto de Lei nº 30/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de LEILA MARIA DA SILVA CUBA, a Avenida 02 (dois) do Loteamento 
Residencial e Comercial Vila São Paulo, localizada no bairro Água Preta, no município de 
Pindamonhangaba.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Urbano Reis Patto Filho
Secretário de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de abril de 2017.
 Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.015, DE 11 DE ABRIL DE 2017.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município a Exposição Nacional 
de Orquídeas de Pindamonhangaba a ser comemorado anualmente no mês de julho.
(Projeto de Lei nº 42/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município, a 
Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba a ser comemorado anualmente no mês 
de julho.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2017.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                       

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de abril de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.102, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve designar o Luiz Claudio de Oliveira, Coordenador de Gabinete, para exercer a função de 
Coordenador do Céu das Artes.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 20 de abril de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.843,  DE 27 DE ABRIL DE 2017
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei n.º 2.626 
de 19.12.92, 

RESOLVE 
Art. 1º INDICAR os servidores municipais abaixo relacionados, para integrarem o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com mandato de 02 
(dois) anos, a partir desta data.

a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

TITULAR:    Vanelle Priscila de Camilo
SUPLENTE:  Regina Célia Daniel Santos

b) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

 TITULAR: Djanira Salles
SUPLENTE: Alexandre Silva da Silva

c) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

TITULAR:   Fernando Prado Rezende 
SUPLENTE: Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca

d) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR:   Élen Carla Brissi Martuscelli 
SUPLENTE: Carlos Adriano Ferreira Alves

e) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 TITULAR: Ione de Almeida Barbosa
 SUPLENTE: Maria Benedita de Faria

f) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO:

TITULAR:  Urbano Reis Patto Filho
SUPLENTE: José Maurício Sales de Abreu

g) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

TITULAR: Ana Beatriz Teixeira Caltabiano
SUPLENTE: Ivonete Souza Dias

h) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TITULAR: Dirceia Maria da Silva 
SUPLENTE:  Eliana Aparecida Longatto Fernandes

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  de 27 
abril de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

            
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.844,  DE 27 DE ABRIL DE 2017
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o inciso I e II do art.3º da Lei n.º 3.199 de 
16 de abril de 1996,

RESOLVE 
Art. 1º INDICAR os servidores municipais abaixo relacionados, para integrarem o 
Conselho Municipal de Assistência Social, com mandato de 02 (dois) anos, a partir 
desta data.

a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

TITULAR:    Mariana Prado Freire
SUPLENTE:  Elaine da Silva Barroso Dias

b) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

 TITULAR: Alexandre Silva da Silva
SUPLENTE: Adilson Costa

c) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

TITULAR:   Graziele Cristina da Silva Monteiro 
SUPLENTE: João Paulo Ferreira

d) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR:   Doralice Cursino de Souza Labastie 
SUPLENTE: Tathyane de Oliveira Santos

e) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO:

TITULAR:  Urbano Reis Patto Filho
SUPLENTE: José Maurício Sales de Abreu

f) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

TITULAR: Anderson Plinio da Silva Alves
SUPLENTE: Ivonete Souza Dias

g) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR:  Carlos José Laurindo Lemes
SUPLENTE: Irene Ribeiro de Aguiar Mello

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  de 27 
abril de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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