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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do 
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do 
Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, 
nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas do dia 26 de julho do ano 
de 2017.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
B) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2017.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

CONVOCAÇÃO

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.

Data: 25 de julho de 2017
Horário: 18h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta: 
 - Aprovação da ATA
 - FESTE
 - Programação de Agosto
 - Informações Gerais

Pindamonhangaba, 18 de julho de 2017

Pedro de Camargo
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 02.266.822/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
convoca todos os associados quites com suas obrigações, para a Assembleia Geral a ser realizada 
no dia 24 de Julho de 2017, às 10h00, na sede do Sindicato, à Rua Bicudo Leme, nº 565, Centro, 
Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.400-180, a fim deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Alienação do imóvel sede da Entidade, nos termos do art. 36 do Estatuto Social; 2) Outros assuntos 
de interesse do Sindicato. Não havendo na hora acima indicada número legal de presentes para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada no dia 04 de Agosto, 
as 10h00, em segunda convocação, com o quorum estatutário. Pindamonhangaba/SP, 20 de julho 
de 2017. Antonio Cozzi Junior / CPF: 073.813.288-87 – Presidente.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para 
atender aos usuários do programa de diabetes municipal, por um período de 12 meses, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC-011824-989-17-2. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 010/2017 (PMP 9748/2017) 
Foi fi rmado o contrato 019/2017, de 08/05/2017, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais 
e máquinas pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César”, no valor de R$ 
7.100,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o 
Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais, o Sr Eduardo Oliveira e a Sra Neide Oliveira Souza. 
Foi fi rmado também o contrato 020/2017, de 08/05/2017, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais e 
máquinas pertencentes à frota da SEC e Subprefeitura de Moreira César”, no valor de R$ 
4.640,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestores do contrato 
o Sr Júlio César Augusto do Valle, e o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, 
empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros, o Sr Francisco E. de Souza. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 048/2015 (PMP 8007/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 18/05/2017, ao contrato 091/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em transporte adaptado de pacientes com 
necessidades especiais”, para prorrogação até 18/11/2017, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Alves Lopes Transportes Ltda, o Sr 
José Aurélio Alves Lopes. 

PREGÃO Nº 014/2016 (PMP 3995/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 02/06/2017, ao contrato 131/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos moto 
ciclísticos manutenção preventiva e corretiva de elétrica e mecânica, com reposição, 
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para 
motocicletas de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta municipalidade”, para 
prorrogação até 03/06/2018, assinando pela contratante o Sr Josué Bondioli Junior, e 
pela contratada, empresa Marco Antonio Rodrigues Salgado ME, o Sr Marco Antonio 
Rodrigues Salgado. 

ESPORTE CLUBE ESTRELA
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 

  Sr. Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501
Estrela, vem por meio desta convocar a todos os seus associados para uma reunião, dia 
28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 
para o dia 31 de Dezembro de 2017.

  Em 1ª chamada as 17h30min
das 18h00min com qualquer número de sócios..

  Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 
agradecimentos. 

Atenciosamente,

 

ESPORTE CLUBE ESTRELA 
Pindamonhangaba, 19 de Julho de 2017.

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 
ESTRELA 

Sr. Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501-8, presidente
Estrela, vem por meio desta convocar a todos os seus associados para uma reunião, dia 
28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 
para o dia 31 de Dezembro de 2017. 

Em 1ª chamada as 17h30min, com 50% dos associados mais 1 e a partir 
com qualquer número de sócios.. 

Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 

Atenciosamente, 

Carlos Cesar de Souza 

PRESIDENTE E.C. ESTRELA. 

Pindamonhangaba, 19 de Julho de 2017. 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. 

8, presidente do E.C. 
Estrela, vem por meio desta convocar a todos os seus associados para uma reunião, dia 
28 de Julho de 2017 para discutir e voltar a prorrogação do mandato da atual diretoria 

s associados mais 1 e a partir 

Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba realizou na terça-
feira (18), a formatura de 
mais uma turma dos cur-
sos gratuitos de informáti-
ca básica e avançada, com 
105 alunos. Desde 2013, já 
são 1.086 alunos.

Segundo o presiden-
te do sindicato, Herivelto 
Vela, o curso foi criado 
para atender ao projeto 
Sindicato Cidadão e sem-
pre contou com vagas des-
tinadas para a população, 

tanto no centro quanto em 
Moreira César.

“Hoje, sem um curso 
de informática, as fábricas 
nem chamam pra entre-
vista. Já tem inclusive em-
presas de Pinda que den-
tro do processo seletivo 
fazem uma prova online. 
Saber que o sindicato con-
tribuiu para a capacitação 
dessas pessoas é muito 
gratifi cante”, disse.

Uma nova turma está 
com inscrições aber-
tas. Ainda há vagas para 

os cursos de informáti-
ca avançada, de Excel, 
Word, Power Point, e An-
droid. Também há vagas 
para uma turma de infor-
mática básica, no perío-
do noturno em Moreira 
César.

A sede do sindicato fi ca 
localizada na rua Sete de 
Setembro, 232/246, cen-
tro, e a subsede na Albert 
Sabin, 40, Terra dos Ipês 
I, em Moreira César. As 
inscrições devem ser feitas 
pessoalmente.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu do Ministério da 
Saúde um lote com 500 doses da 
vacina pentavalente e reiniciará a 
aplicação nesta quinta-feira (20).

O medicamento, que imuniza 
bebês contra difteria, tétano, co-
queluche, meningite, hepatite B e 
infecções causadas pelo haemo-

philus e infl uenza tipo B, estava em 
falta em todo o País nos últimos 
dois meses.

De acordo com o Departamento 
Municipal de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, as doses serão apli-
cadas no Ciaf - Centro Integrado de 
Assistência à Família (rua João Gama, 
115), em bebês de 2, 4 e 6 meses.

Município recebe 500 doses da 
vacina pentavalente

Sindicato dos Metalúrgicos 
já formou 1.086 alunos 
em informática

Guilherme Moura

Nova turma dos cursos de informática básica e avançada

Seleção Brasileira de Basquete 
segue em treinamento na cidade

A Seleção Brasileira 
Adulta Feminina segue a 
sua rotina de treinamentos 
no ginásio Municipal João 
do Pulo, em Pindamo-
nhangaba, na etapa de pre-
paração para ‘Copa Améri-
ca – 2017 (FIBA Women’s 
AmeriCup – 2017)’. 

O técnico Carlos Lima 
está feliz com a entrega 
das jogadoras. “As atletas 
estão de parabéns pelo 
empenho nos treinamen-
tos, estamos notando um 
crescimento gradativo e 
contínuo a cada dia. Isso 
nos possibilita avançar 
dentro daquilo que plane-

jamos; estamos dando ên-
fase nas movimentações 
ofensivas e as jogadoras 
têm assimilado muito 
bem”, explicou Lima.

A pivô Gilmara Justi-
no destacou a mescla de 
atletas jovens e experien-
tes no grupo. “Tivemos 
uma semana inicial curta, 
mas deu para entender a 
filosofia e aquilo que o 
técnico Carlos Lima quer; 
agora teremos mais tem-
po para trabalhar e cres-
cer em todos os aspectos. 
Acredito que o grupo, 
apesar de novo, tem bas-
tante bagagem, pois jun-

ta jogadoras experientes, 
com as mais novas. E, 
tudo que eu puder fazer 
para ajudar as meninas, 
ainda mais as que jogam 
na mesma posição, vou 
fazer, especialmente na 
comunicação dentro de 
quadra, que considero 
muito importante”, co-
mentou.

Os treinamentos são 
realizados na cidade até o 
dia 3 de agosto. A ‘Copa 
América – 2017 (FIBA 
Women’s AmeriCup – 
2017)’ ocorre de 6 a 13 de 
agosto, em Buenos Aires, 
na Argentina.

A equipe tem trabalhado diariamente no Centro Esportivo João do Pulo

Kiko Ross/CBB


