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Vem aí o 29º Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras

Segunda edição do Caieiras Fest será realizada em 
comemoração aos 60 anos da cidade

Texto: Renan Palhares de França Crema 

 O tradicionalíssimo Con-
curso de Fanfarras e Bandas de 
Caieiras “Cidade dos Pinheirais” 
(Cofaban), um dos maiores es-
petáculos de música e dança da 
região e um dos melhores e mais 
tradicionais eventos artísticos 
do país está chegando.
 Ele será realizado nos dias 
20 e 21 de outubro a partir das 
9h, no Centro Esportivo Cen-
tral, localizado na R. Portugal, 
nº. 300, e manterá as mesmas 
inovações trazidas nos anos an-
teriores: no local do evento ha-
verá várias opções de entreteni-
mento para toda a família, como 
a Feira Gastronômica, Feira de 

artesanato e brinquedos inflá-
veis para as crianças. Além dis-
so, conforme o regulamento, as 
corporações deverão apresentar 
também músicas de estilo popu-
lar, com o objetivo de mostrar ao 
público a variedade do trabalho 
artístico desenvolvido pelas fan-
farras e bandas.
 Também será mantida a 
inclusão da categoria Banda Mu-
sical de Marcha, uma das forma-
ções musicais mais tradicionais 
da cultura brasileira, muito co-
nhecida no interior paulista e 
mineiro como “banda de core-
to”.
 Como novidade, as cor-
porações que apresentarem 
uma música do gênero marcha/

Texto: Ingrid Klein

Vista do Morro Grande
Foto publicada por: Donizete Souza

dobrado em um dos trajetos de 
desfile ganharão meio ponto ex-
tra.
 Poderão participar corpo-

rações das seguintes categorias 
técnicas: fanfarra simples, fan-
farra com 1 pisto, banda musical 
de marcha e banda marcial.

 No dia 14 de dezembro, a cidade de Caiei-
ras completará 60 anos, e em comemoração a 
essa data tão importante, será realizado nos dias 
13, 14, 15 e 16 de dezembro o Caieiras Fest, 
com shows de cantores regionais, artistas e ban-
das consagradas na esfera nacional, sendo eles: 
Gusttavo Lima (13), Matheus e Kauan (14), Ca-
pital Inicial (15) e ExaltaSamba (16).
 Nos dias 13 e 14 estarão disponíveis in-
gressos a preços populares; no dia 15, a entrada 
será 1 quilo de alimento não perecível que será 
destinado ao Fundo Social de Solidariedade e, 
no dia 16, o acesso será gratuito.
 O evento é uma realização da Federação 
de Rodeios do Estado de São Paulo – FRSP, e 
tem apoio cultural da Prefeitura de Caieiras, 
que tem como objetivo o fomento e o desenvol-
vimento artístico-cultural.
 O Caieiras Fest é um evento de grande 
porte que reunirá muita música, gastronomia e 
diversão com toda a infraestrutura para acolher 
de melhor forma o público, artistas e patroci-
nadores, com camarotes, praça de alimentação, 
parque de diversão, banheiros químicos, amplo 
estacionamento, seguranças, brigadistas, equi-
pe de organização e profissionais da saúde com 

ambulâncias.
 O evento será realizado na Rod. Pres. 
Tancredo de Almeida Neves, Km 37,5 no Bairro 
Serpa. A venda do primeiro lote promocional 

de ingressos já está aberta no site www.itsin-
gressos.com.br e em pontos de venda nas ci-
dades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Mairiporã e no bairro de Perus.
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EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras EDITAL: 109/2018. OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para realização de exames médicos/laboratoriais 
destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Caieiras, conforme termo de 
referência em anexo. MODALIDADE: Pregão Presencial DATA DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES: até o dia 19/10/2018 às 09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na 
mesma data e horário.  As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital 
via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para 
envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser adquirido até o dia 18/10/2018. Maiores informações pelo tele-
fone 4445-9240, no horário das 09:00h as 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/
ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 110/2018. OBJETO: Aquisição 
de Equipamentos de Informática (Computador, Notebook, Pen Drive, Filmes Coloridos 
para Impressora, Storage, Nobreak, Servidor, Switch, Roteador, Retroprojetor, HD e 
Memoria Ram), conforme descritivos em anexo. MODALIDADE: Pregão Presencial. 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 22/10/2018 às 09:00h e ABERTU-
RA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário.  As empresas interessadas poderão 
solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da 
mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.com-
pras@caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até o dia 19/10/2018. Maiores 
informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos 
o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 111/2018. OBJETO: Aquisição 
de kit semafórico para educação de trânsito, conforme anexos. MODALIDADE: Pregão 
Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 22/10/2018 às 14:30h 
e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário.  As empresas interes-
sadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os 
dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.
sp.gov.br ou eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até o 
dia 19/10/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h 
às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 112/2018 OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de ferro aço, arame recozido e tela malha, conforme 
especificações no termo de referência. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 23/10/2018 as 09:00h e ABERTURA DOS 
ENVELOPES: na mesma data e horário.  As empresas interessadas poderão solicitar o 
envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. 
Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@
caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até o dia 22/10/2018. Maiores infor-
mações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o 
edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 113/2018 OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de Cimento Cola, Cimento Comum e Cal Hidratada, 
conforme especificações no termo de referência. MODALIDADE: Pregão Presencial. 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 23/10/2018 as 14:00h e ABERTU-
RA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário.  As empresas interessadas poderão 
solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da 
mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.com-
pras@caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até o dia 22/10/2018. Maiores 
informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos 
o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 114/2018 OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de Bloco de Concreto e Tijolo Comum, conforme 
especificações no termo de referência. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 23/10/2018 as 16:00h e ABERTURA DOS 
ENVELOPES: na mesma data e horário.  As empresas interessadas poderão solicitar o 
envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. 

Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@
caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até o dia 22/10/2018. Maiores infor-
mações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o 
edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras EDITAL: 115/2018. OBJETO: Con-
tratação de licença de uso de software contábil, folha de pagamento (incluindo por-
tal), compras (incluindo pregão presencial), contratos, patrimônio (incluindo avaliação 
patrimonial), almoxarifado, com pleno atendimento ao sistema Audesp do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, bem como software de protocolo, transparência, 
business intelligence, tributos (incluindo portal de serviços), dívida ativa, nota fiscal 
eletrônica, para licenciamento parcelado, pelo período de 12 meses, conforme termo 
de referência. MODALIDADE: Pregão Presencial DATA DE ENTREGA DOS ENVE-
LOPES: até o dia 19/10/2018 às 14:30h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma 
data e horário.  As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, 
sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do 
Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser adquirido até o dia 18/10/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-
9240, no horário das 09:00h as 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
DE AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras – Secretaria Municipal da Educação.
EDITAL: nº 008/2018.
OBJETO: Credenciamento e recebimento de propostas de associações ou cooperativas 
da agricultura familiar, visando à aquisição de abacate e ovos de galinha diretamente da 
agricultura familiar e/ou do empreendedor familiar rural que apresentarem condições 
técnicas para atender à legislação vigente e solicitação da Administração, para atendi-
mento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para entrega parcelada.
MODALIDADE: Chamada Pública.
DATA DO CREDENCIAMENTO: até às 16:00 horas do dia 19/10/2018 – no mo-
mento do credenciamento as organizações deverão atender às exigências do Edital, 
apresentando toda a documentação para avaliação junto ao Departamento de Compras 
da Prefeitura sito na Av. Professor Carvalho Pinto, 207, 2º andar, Centro – Caieiras, SP. 
O Edital poderá ser retirado até o dia 18/10/2018. Os interessados poderão solicitar o 
envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. 
Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@
caieiras.sp.gov.br. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO PARA O BOLSA 
FAMÍLIA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras – Secretaria Municipal do Desenvolvi-
mento Social. 
EDITAL: 009/2018.
OBJETO: Credenciamento e recebimento de propostas para locação de imóvel para o 
Setor Bolsa Família, conforme termo de referência, para o prazo de 12 (doze) meses. 
MODALIDADE: Chamada Pública. 
DATA DO CREDENCIAMENTO: até às 14:30 horas do dia 24/10/2018 – no mo-
mento do credenciamento as interessadas deverão atender às exigências do Edital, 
apresentando toda a documentação para avaliação junto ao Departamento de Compras 
da Prefeitura, sito na Av. Professor Carvalho Pinto, 207, 2º andar, Centro – Caieiras, SP. 
O Edital poderá ser retirado até o dia 23/10/2018. As empresas interessadas poderão 
solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais 
da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.
compras@caieiras.sp.gov.br. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO PARA 
A SECRETRARIA DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras – Secretaria Municipal De Saúde. 
EDITAL: 010/2018.
OBJETO: Credenciamento e recebimento de propostas para locação de imóvel para a 
Secretaria de Saúde, conforme termo de referência, para o prazo de 12 (doze) meses. 
MODALIDADE: Chamada Pública. 
DATA DO CREDENCIAMENTO: até às 16:00 horas do dia 24/10/2018 – no mo-
mento do credenciamento as interessadas deverão atender às exigências do Edital, 
apresentando toda a documentação para avaliação junto ao Departamento de Compras 
da Prefeitura, sito na Av. Professor Carvalho Pinto, 207, 2º andar, Centro – Caieiras, SP. 
O Edital poderá ser retirado até o dia 23/10/2018. As empresas interessadas poderão 
solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais 
da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.
compras@caieiras.sp.gov.br. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 05 de Outubro de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

RETI-RATI EDITAL

A Comissão do Processo Seletivo nº 004/2018 faz saber a todos os interessados, por 
conveniência administrativa, que o horário de realização das provas fica alterado para 
o período das 15:00 às 17:00 horas, com 02 (duas) horas de duração, a 
serem realizadas no dia 21 de OUTUBRO de 2018, nas dependências do Núcleo 
Educacional Centro – NEC CENTRO, localizado na Rua João Martins Ramos, nº 10, Cen-
tro, Caieiras – SP. Outrossim, altera de 02 (duas) para 01 (uma) vaga na contratação 
de Médico Psiquiatra Infantil. Ratificam-se todas as demais cláusulas do Edital.

Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Processo Seletivo

ATOS OFICIAIS

D E C R E T O   Nº    7  9  3  5
(27 DE AGOSTO DE 2.018)

 Dispõe sobre: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL SITUADO 
NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL 
OU JUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

.   .   .   GERSON MOREIRA ROMERO, Prefeito Municipal, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 

D E C R E T A: 
 ARTIGO 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-
priação, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, situado na Rodovia 
Prefeito Luiz Salomão Chamma, na altura do Km 35,5, Município de Caieiras, SP, com a 
atribuição de propriedade e as seguintes descrições:
- Situação: Localiza-se no Bairro do Serpa, com frente para a citada Rodovia Prefeito 
Luiz Salomão Chamma, Município de Caieiras, Comarca de Franco da Rocha, Estado de 
São Paulo.
- Proprietário: Luis Aparecido Loucatelli.
- Área: 13.345,00m².
- Divisas e Confrontações:
Trata-se de uma faixa de terras, medindo 21,12m com frente para a Rodovia Prefeito 
Luiz Salomão Chamma. Do lado direito de quem da citada Rodovia olha o imóvel, mede 
667,75m, e confronta com terras do proprietário Luis Aparecido Loucatelli. Do lado es-
querdo mede 637,76m, e confronta com terras do proprietário Luis Aparecido Loucatelli. 
Nos fundos mede 53,58m em vários segmentos, e confronta com terras da Família Mat-
tiazzo, perfazendo a área de 13.345,00m².
 ARTIGO 2° - O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Muni-
cipalidade promover o alargamento da via urbana face ao intenso tráfego de veículos, 
ônibus do transporte coletivo urbano e de caminhões de carga, a constituir-se obra de 
relevante interesse público, conforme manifestações lançadas em Processo Administra-
tivo.
 ARTIGO 3° - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta 
de dotação orçamentária.
 ARTIGO 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

.   .   .   Prefeitura Municipal de Caieiras, 27 de Agosto de 2.018.

GERSON MOREIRA ROMERO
-PREFEITO MUNICIPAL-

Registrado, nesta data, na Secretaria do Gabinete do Prefeito, e publicado no Quadro 
de Editais.

C O N V O C A Ç Ã O

 O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIE-
IRAS, Autarquia Municipal, criada pela Lei Complementar Municipal nº 4397 de 27 de 
setembro de 2010, em consonância com as disposições contidas no inciso II, Artigo 9º 
da Lei Federal nº 10887/2004 e inciso II, do artigo 15 da Orientação Normativa MPS/
SPS nº 02/2009, por intermédio de sua Diretoria de Benefícios, CONVOCA, para fins 
de atualização cadastral, todos os seus Segurados Inativos e Pensionistas, a 
comparecerem na sede do IPREM CAIEIRAS, situada na Rua João XXIII, nº 48, Centro, 
Caieiras-SP, CEP 07700-185 (Prédio do Fórum), e-Mail: ipremcaieiras@gmail.com, Tele-
fone: (11) 4445-3809, no período compreendido entre os dias 17/09/2018 a 05/10//18, 
das 09h30 as 15h, munidos de cópia simples e trazendo o original dos seguintes docu-
mentos:
 1) RG;
 2) CPF;
 3) Comprovante de endereço atualizado em nome do segurado, podendo 
ser: água, luz, ou telefone (Validade máxima de 90 (noventa) dias;
 4) PIS/PASEP;
 5) Título de Eleitor;
 6) Dependentes: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, RG, Cer-
tidão ou Sentença de Guarda Judicial, Tutela ou Curatela, se for o caso.
 Os segurados serão atendidos pessoalmente, por ordem de chegada, na 
sede do IPREM CAIEIRAS, ou se preferirem poderão agendar dia e horário para o seu 
atendimento, por meio do telefone (11) 4445-3809.
 O não atendimento desta convocação, produzirá efeitos em relação ao rece-
bimento dos benefícios previdenciários.
 Contamos com a colaboração de todos os segurados convocados.

Caieiras, “Cidade dos Pinheirais”, 12 de Setembro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS 
IPREM CAIEIRAS

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

II ELEIÇÃO DE MEMBROS REPRESENTANTES PARA O FÓRUM MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

 A Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação em con-
formidade com o Decreto Municipal nº. 7940 de 04 de Setembro de 2018, convoca 
novamente os REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE DOCENTES, DISCEN-
TES OU TRABALHADORES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PRIVA-
DA E ESTADUAL PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DE CAIEIRAS, REPRE-
SENTANTES DE DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, INCLUSIVE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FUNCIONÁRIOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAIEIRAS, que estejam interessados, em compor o Fó-
rum Municipal de Educação de Caieiras, para eleição de seus representantes, através do 
voto direto, sendo:
01 (um) titular e 01 (um) suplente, para representantes da Educação Básica da Rede 
Privada;
01 (um) titular e 01 (um) suplente, para representantes da Educação Básica da Rede 
Estadual;
01 (um) titular e 02 (dois) suplentes, para representantes de Diretores/Coordenadores 
das Escolas Públicas Municipais de EMEMI e 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, 

PORTARIA GS 98/2.018

 EDUARDO SATRAPA, Superintendente do Instituto de Previdência Munici-
pal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,
R E S O L V E:
 CONCEDER, a partir de 01 de outubro de 2.018 ao servidor FABIO 
PRADO GIUNZIONI, funcionário efetivo estatutário da Prefeitura do Município 
de Caieiras, ocupante do cargo de MEDICO PED, aposentadoria por invalidez in-
tegral, com fulcro no que dispõe artigo 70 da Emenda Constitucional e artigo 44 da lei 
complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010.
Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos vinte e sete 
dias do mês de setembro de dois mil e dezoito.

EDUARDO SATRAPA
SUPERINTENDENTE

para representantes de Diretores/Coordenadores das Escolas Públicas Municipais de 
EMEF;
01 (um) titular 02 (dois) suplentes de representantes dos professores das escolas 
públicas municipais do Departamento de Educação Física, 01 (um) suplente de rep-
resentantes dos professores das escolas públicas municipais da Educação Infantil, 01 
(um) titular e 01 (um) suplente de representantes dos professores das escolas públicas 
municipais de Ensino Fundamental;
01 (um) titular e 01 (um) suplente de representantes de funcionários das escolas mu-
nicipais,
Nos termos do artigo 3º, inciso III, IV, VI e XIV do referido Decreto. 
A Assembleia acontecerá no dia 09/10/2018 (terça-feira), às 10h00min, na sala 
do Departamento de Normativas e Planejamento da Secretaria Municipal de Educação, 
localizada na Rua Bolívia, 470 – Jardim Santo Antônio – Caieiras – SP – Fone: (11) 
4442-7143.

Caieiras “Cidade dos Pinheirais”, 01 de Outubro de 2018.

Shirley da Silva Santos
Secretária Municipal de Educação
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Secretaria de Educação realiza diversas atividades durante 
o “Outubro Pedagógico”
 A Secretaria de Educação rea-
liza durante o mês de outubro a ini-
ciativa ‘’Outubro Pedagógico’’ com 
diversas atrações dedicadas à Educa-
ção Municipal de Caieiras, envolven-
do alunos, professores e educadores 
da Secretaria, pais e toda a comuni-
dade escolar.
 A semana das palestras acon-
tece do dia 01 até 05 de outubro, no 
Teatro Municipal de Caieiras, locali-

zado na Av. Marcelino Bressiani, Ser-
pa. Para os professores serão dispo-
nibilizadas duas atrações especiais, 

sendo uma delas o show “Vida de 
Professor”, do humorista Diogo Al-
meida e o Baile para os professores.

 

Texto: Ingrid Klein Do dia 08 até 10 de outubro acon-
tecerá a Roda Cultural, onde serão 
exibidos diversos filmes, com o ob-
jetivo de incentivar a diversidade e 
propor reflexões sobre a rotina esco-
lar.
 Nos dias 16 e 17 de outubro, 
acontecerão Oficinas culturais e ati-
vidades esportivas e o encerramen-
to do “Outubro Pedagógico será no 
‘’Sarau Cultural’’, que se realizará no 
dia 18 de outubro na Concha Acústi-
ca.

Esportes dá boas-vindas à primavera com edição especial de 
“Zumba na Praça”

 Na última sexta-feira (28), 
dando um pontapé inicial a pro-
gramação agitada do fim de semana 
em Caieiras, a Secretaria de Esportes 
e Juventude de Caieiras realizou 
o evento “Zumba na Praça” numa 
edição especial de primavera.
 A edição “Neon” reuniu cen-
tenas de adeptos a essa modalidade, 
que vem crescendo ao longo dos úl-
timos anos, a qual permite uma ex-
periência que foge do comum, tra-
zendo uma mistura de ginástica com 
dança, contribuindo com diversos 
benefícios à saúde de quem a prati-
ca, como aumento do metabolismo, 
gasto calórico, equilíbrio, coorde-
nação, flexibilidade, aumento da au-
toestima, alívio do estresse e da an-
siedade, entre outros.

 O dia 12 de outubro será re-
pleto de atividades para as crianças 
caieirenses, por meio de uma ação 
realizadas pelos Comerciantes do 
município, com o apoio da Pre-
feitura, realizarão a partir das 10 
horas na Avenida dos Estudantes, 
no Centro, um grande evento com 
muita diversão e atividades edu-
cativas para os pequenos. 
Confira a programação abaixo: 
Brinquedos Infláveis (gratuito)
Pipoca e Algodão Doce (gratuito)
Desfile Infantil Oficina de Pintura 

 Atualmente, a Secretaria dis-
ponibiliza aulas gratuitas no Centro 
Esportivo Central, das 19h30min até 
as 20h30min todas as terças e quin-
tas-feiras, com aulas ministradas 
pela profª.Carol; Já no Centro Espor-
tivo Vera Tereza, as aulas ficam por 
conta da Profª. Simone, às segundas 

e quartas, das 18h às 20h; na EMEB 
Gino Dartora, às sextas-feiras das 
19h às 20h, e aos sábados das 11h 
às 12h com o Prof. Luiz; no Centro 
Esportivo Nova Era, são as quar-
tas das 19h às 20h, também com a 
Profª. Carol e no Centro Esportivo 
do Jd. Marcelino, às terças-feiras, 

Texto: Eduarda Martinho Stocco Nogueira

Texto: Renan Palhares de França Crema e Massinha
Atividades Físicas voltada para as 
crianças 
Oficina de Montagem e Decoração 
de cupcake
Contação de Histórias
Palestras educativas sobre saúde 
infantil
Palestras educativas sobre Ini-
ciação de Empreendedorismo 
para as crianças
E show da Escola de Samba Raíz-
es de Laranjeiras: Samba Enredo 
Brincadeiras de Crianças. 
Não perca, venha participar e tra-
ga toda a sua família! 

Caieiras terá evento especial no Dia das Crianças

das 20h30min às 21h30min, com as 
profª. Carol e Vânia.
 Além dessas práticas, a Sec-
retaria disponibiliza diversas outras 
atividades gratuitas voltadas a todas 
as idades. Para mais informações, 
entre em contato com a Secretaria de 
Esportes pelo telefone: 4605-2129.

Foto: Suzete Graziano

  No dia 29 de setembro, a Prefei-
tura de Caieiras apresentou a revi-
talização da Praça André Villafran-
ca Assoni, no bairro São Francisco, 
num evento que reuniu muitas ativ-
idades promovidas pelas secretarias 
de Esportes e Juventude, Ação Cul-
tural e Turismo, Segurança Pública, 
Educação e Saúde. A reestruturação 
da Praça foi realizada num trabalho 
conjunto entre as Secretarias de 
Obras e de Meio Ambiente e o mov-
imento Arboriza Caieiras.
                Desde cedo muitas famílias 
estiveram prestigiando uma bela 
apresentação de ballet, contação de 
histórias, conscientização de uso de 
cerol por parte dos “Anjos da Guar-
da”, da Guarda Municipal, jogando 
mini tênis e brincando nos novos 
equipamentos de ginástica.
                Nos últimos meses, a Praça 
passou por intervenções realizadas 
tanto por parte da Prefeitura quanto 

pelos voluntários do movimento Ar-
boriza Caieiras. No local, a Secretaria 
de Obras construiu uma cascata com 
6 metros de altura, a partir da reci-
clagem de entulhos e materiais des-
cartados de obras. As pedras da cas-
cata foram moldadas manualmente 
com massa, texturizadas e pintadas 
a mão. A Praça recebeu, por parte da 
Prefeitura, novos bancos, e em breve 
receberá quiosques e mesas de jogos 
para o entretenimento dos muníci-
pes que a frequentam.
                Também foi feito um grande 
trabalho paisagístico na Praça, que 
recebeu 111 mudas de árvores nati-
vas, exóticas e principalmente ipês, 
flores, e um moderno sistema de ir-
rigação inteligente, com mangueiras 
especiais a base de pneus reciclados, 
que trará economia de 70% de água 
em relação aos sistemas comuns, o 
sistema de irrigação também terá 
um conjunto de válvulas que por 4 
vezes ao dia será ligado automatica-
mente proporcionando somente o 

Revitalizada, Praça André Villafranca recebeu muitos 
munícipes no último sábado

Texto: Eduarda Martinho Stocco Nogueira que as plantas necessitam.
 A Praça se localiza Avenida 
Waldemar Gomes Marino, leve sua 

família e passe o dia nesse novo eq-
uipamento revitalizado de sua ci-
dade.

Fotos: Eduarda Stocco


