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Publicidade Legal

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tem este a finalidade de comunicar a todos que será 
realizada, no Plenário desta Câmara Municipal, a 
seguinte Audiência Pública: 
Dia 23 de maio de 2019 – quinta-feira, às 15 horas, 
Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei 
Complementar que Dispõe sobre as Diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2020 (LDO).

     Praia Grande, 16 de maio de 2019.
    EDNALDO DOS SANTOS PASSOS

Presidente

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE EXTRATO  FÍSICO 
 FINANCEIRO  DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO EXERCÍCIO 2018

Contrato de Gestão nº 007/2017 – R$ 9.300.000,00. Vigência de 01/09/2017 até 27/02/2018. Custo Previsto do Projeto em 
2018: R$ 3.100.000,00. Objeto: operacionalização, gerenciamento e execução de ações no Pronto Socorro Central 
“Guiomar Ferreira Roebbelen”, Pronto Socorro Infantil “Enf.º Joaquim Nogueira”, Serviço de Atendimento Móvel as 
Urgências-SAMU no âmbito do município de Cubatão para execução dos serviços de saúde. Objetivos Específicos/
Obrigações da Contratada: - Garantir a contratação de profissionais médicos qualificados de forma a oferecer aos 
usuários serviços assistências de excelência; - Atendimento médico; - Uniformização dos colaboradores; - Responsabilizar-
se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como todos os gastos e encargos com os profissionais contratados, inclusive nas rescisões; - 
Executar os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, regulação médica das urgência se transferências de pacientes 
graves, atribuídos ao SAMU; - Fornecer alimentação adequada a cada paciente internado e acompanhante dos Prontos 
Socorros; - Manter o fornecimento de gases medicinais; - Fornecer serviço de diagnóstico laboratorial para os atendimentos 
emergenciais; - Fornecer serviço de diagnostico por imagem com equipamento de raio-X; - Fornecer sistema de prontuário 
eletrônico, bem como gerenciamento da equipe médica; Contrato de Gestão nº 01/2018 – R$ 8.753.040,00 . Vigência de 
28/02/2018 até 26/08/2018 Custo Previsto inicial do Projeto em 2018: R$ 8.753.040,00 (6 meses)* *Encerrado 
antecipadamente em 9 de maio de 2018, tendo seu custo proporcional ao período ajustado para R$ 3.355.332,00. Objeto: 
Constitui objeto do presente a contratação emergencial de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social visando à contratação de Serviço de Gerenciamento e Operacionalização e Execução das Ações e 
Serviços no Pronto Socorro Central “Guiomar Roebbelen”, no Pronto Socorro Infantil “Enf° Joaquim Nogueira” e no Serviço 
e Atendimento Móvel às Urgências – SAMU, no âmbito do município de Cubatão para execução dos serviços de saúde, 
conforme especificações, quantitativos, regulamentação e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações, 
de acordo com o Termo de Referência e demais documentos constantes no Processo Administrativo nº 1715/2018, os quais 
fazem parte integrante deste Contrato. Objetivos Específicos/Obrigações da Contratada: - Garantir a contratação de 
profissionais médicos qualificados de forma a oferecer aos usuários serviços assistências de excelência; - Atendimento 
médico; - Uniformização dos colaboradores; - Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como todos os gastos e encargos com 
os profissionais contratados, inclusive nas rescisões; - Executar os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, regulação 
médica das urgências e transferências de pacientes graves, atribuídos ao SAMU; - Fornecer alimentação adequada a cada 
paciente internado e acompanhante dos Prontos Socorros; - Fornecer serviço de diagnóstico laboratorial para os 
atendimentos emergenciais; - Fornecer sistema de prontuário eletrônico, bem como gerenciamento da equipe médica; 
Contrato de Gestão nº 003/2018 – R$ 20.231.474,52 (12 meses). Vigência de 10/05/2018 até 09/05/2019. Custo Previsto 
do Projeto em 2018: R$ 12.981.862,82 (7 meses e 21 dias). Objeto: Constitui objeto do presente a contratação de entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social visando à contratação de Serviço de 
Gerenciamento e Operacionalização e Execução das Ações e Serviços no Pronto Socorro Central “Guiomar Roebbelen”, 
no Pronto Socorro Infantil “Enf° Joaquim Nogueira” e no Serviço e Atendimento Móvel às Urgências – SAMU, no âmbito do 
município de Cubatão para execução dos serviços de saúde, conforme especificações, quantitativos, regulamentação e 
execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações, de acordo com Anexo I – Termo de Referência e demais 
documentos constantes no Processo Administrativo nº 13.429/2017, os quais fazem parte integrante deste Contrato. 
Objetivos Específicos/Obrigações da Contratada: - Garantir a contratação de profissionais qualificados de forma a 
oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência; - Atendimento necessário para desenvolvimento das ações 
afetas à Estratégia da Saúde da Família, proporcionando promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; 
- Uniformização dos colaboradores; - Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 
sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com todos os gastos e encargos com 
os profissionais contratados, inclusive nas rescisões; - Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou 
base de dados para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público; - Fornecer a SMS/DAHUE/DAS as informações 
necessárias para garantir que todos os profissionais por ela empregados e ativos sejam devidamente cadastrados no 
SCNES, sob pena de descumprimento contratual nos termos da clausula décima deste instrumento; - Adotar valores 
compatíveis com os níveis médios de remuneração, praticados no mercado, no pagamento de salários e de vantagens de 
qualquer natureza, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade; -  Utilizar para a contratação de pessoal, critérios 
técnicos inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em 
especial as trabalhista, previdenciárias e sanitárias; -  Manter os profissionais de saúde permanentemente capacitados e 
atualizados, oferecendo cursos de educação permanente. A informação sobre a capacitação da equipe deve ser passada à 
SMS/CUBATÃO sempre que solicitada; - Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os usuários, por eventual 
indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, 
decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados à unidade de saúde no desenvolvimento de suas atividades; 
- Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades das unidades de saúde, ficando 
esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo 
integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a SMS/CUBATÃO de quaisquer obrigações, presentes ou 
futuras, e apresentar obrigatória e mensalmente à SMS/CUBATÃO, relação dos profissionais das unidades de saúde 
responsáveis pela prestação dos serviços, incluindo sua formação e titulação; - Responder pelas obrigações, despesas, 
encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados 
utilizados na execução dos serviços ora conveniados, sendo-lhe defeso invocar a existência deste CONTRATO para eximir-
se daquelas obrigações ou transferi-las à Contratada; - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos 
assumidos neste CONTRATO; - A Contratada deverá apresentar a /Fatura dos serviços efetivamente executados no mês 
anterior, acompanhada de Relatórios Gerenciais e comprovantes, na forma que lhe for indicada, atendendo à legislação 
pertinente; - A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, devendo 
apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes; - Todos os comprovantes fiscais deverão ser 
emitidos em nome da CONTRATADA e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores; - 
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à Contratada e/ou a terceiros por sua culpa, 
em consequência de erro, negligência ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na 
execução dos serviços conveniados; - Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; - Garantir a confidencialidade dos dados e 
informações relativas aos pacientes; - Garantir que seus profissionais contratados realizarão plantões diários de 12 horas a 
24 horas no máximo; - A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos 
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções cabíveis. 

 
 
 
 

GERAL 
 

Custo de Implementação do Projeto em 2018 
Categoria de 
Despesas 

Previsto Realizado Diferença 

Recursos Humanos R$    
3.814.702,61 

R$    2.572.744,32 R$   -1.241.958,29 

Serviços Prestados PJ R$ 14.970.761,34 R$  16.673.493,27 R$    1.702.731,93 
Despesas Gerais R$       651.730,88    R$    1.218.368,39 R$       566.637,52 
Totais R$ 19.437.194,82 R$  20.464.605,98 R$    1.027.411,16 
    
 
 

                                                                
                                                                    
                                    

              

                 

              

                 

                                    

                 

            

                 

              

                                              
                             

                            

                     

               

                    

                 

                                   

             

                   

             
                
                   

              

             

              

             
                               

             
                   
                   
             

               

                   

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAF
CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41

31/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/2017
CirculanteCirculanteCirculante CirculanteCirculanteCirculante

   Caixas e equivalentes de caixa   Caixas e equivalentes de caixa   Caixas e equivalentes de caixa 1.397.266,771.397.266,771.397.266,77              2.065.374,442.065.374,442.065.374,44                 Obrigações Sociais   Obrigações Sociais   Obrigações Sociais 16.853,2716.853,2716.853,27                   108.425,62108.425,62108.425,62                 Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais
   Outros Créditos   Outros Créditos   Outros Créditos 6.819.010,636.819.010,636.819.010,63              6.997.139,906.997.139,906.997.139,90                 Obrigações Fiscais   Obrigações Fiscais   Obrigações Fiscais 3.870,693.870,693.870,69                     23.703,1823.703,1823.703,18                   

   Outros Débitos   Outros Débitos   Outros Débitos 58.284,1358.284,1358.284,13                   374.563,00374.563,00374.563,00                 Resultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do Exercício (453.421,37)(453.421,37)(453.421,37) 525.753,44525.753,44525.753,44
(453.421,37)(453.421,37)(453.421,37) 525.753,44525.753,44525.753,44

Total do Ativo CirculanteTotal do Ativo CirculanteTotal do Ativo Circulante 8.216.277,408.216.277,408.216.277,40              9.062.514,349.062.514,349.062.514,34              Total do Passivo CirculanteTotal do Passivo CirculanteTotal do Passivo Circulante 79.008,0979.008,0979.008,09                   506.691,80506.691,80506.691,80                 
(Acréscimo) Redução Outros Créditos(Acréscimo) Redução Outros Créditos(Acréscimo) Redução Outros Créditos 178.129,27178.129,27178.129,27 119.070,27119.070,27119.070,27

Não CirculanteNão CirculanteNão Circulante Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido Acréscimo (Redução) Obrigações SociaisAcréscimo (Redução) Obrigações SociaisAcréscimo (Redução) Obrigações Sociais (91.572,35)(91.572,35)(91.572,35) 22.172,5222.172,5222.172,52
   Imobilizado Líquido   Imobilizado Líquido   Imobilizado Líquido 933.154,72933.154,72933.154,72                 968.022,86968.022,86968.022,86                 Patrimônio SocialPatrimônio SocialPatrimônio Social 8.998.091,968.998.091,968.998.091,96 Acréscimo (Redução) Obrigações FiscaisAcréscimo (Redução) Obrigações FiscaisAcréscimo (Redução) Obrigações Fiscais (19.832,49)(19.832,49)(19.832,49) 1.950,161.950,161.950,16

Resultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do Exercício 525.753,44525.753,44525.753,44 Acréscimo (Redução) Outros DébitosAcréscimo (Redução) Outros DébitosAcréscimo (Redução) Outros Débitos (316.278,87)(316.278,87)(316.278,87) 191.825,07191.825,07191.825,07
Total do Ativo Não CirculanteTotal do Ativo Não CirculanteTotal do Ativo Não Circulante 933.154,72933.154,72933.154,72                 968.022,86968.022,86968.022,86                 Total do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio Líquido 9.523.845,409.523.845,409.523.845,40

(702.975,81)(702.975,81)(702.975,81) 860.771,46860.771,46860.771,46
Total do AtivoTotal do AtivoTotal do Ativo 9.149.432,129.149.432,129.149.432,12              10.030.537,2010.030.537,2010.030.537,20            Total do Passivo + Patrimônio LíquidoTotal do Passivo + Patrimônio LíquidoTotal do Passivo + Patrimônio Líquido 10.030.537,2010.030.537,2010.030.537,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis --- --- Fluxo de caixa das atividades investimentosFluxo de caixa das atividades investimentosFluxo de caixa das atividades investimentos

(Acréscimo) Redução do Imobilizado(Acréscimo) Redução do Imobilizado(Acréscimo) Redução do Imobilizado 34.868,1434.868,1434.868,14 (2.803,77)(2.803,77)(2.803,77)

34.868,1434.868,1434.868,14 (2.803,77)(2.803,77)(2.803,77)

31/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/2017 DescriçãoDescriçãoDescrição Patrimônio SocialPatrimônio SocialPatrimônio Social Resultado do Resultado do Resultado do Total do Patrimônio Total do Patrimônio Total do Patrimônio Aum/Dim líq. caixa e equiv. caixaAum/Dim líq. caixa e equiv. caixaAum/Dim líq. caixa e equiv. caixa (668.107,67)(668.107,67)(668.107,67) 857.967,69857.967,69857.967,69
Caixa e equiv.caixa início períodoCaixa e equiv.caixa início períodoCaixa e equiv.caixa início período 2.065.374,442.065.374,442.065.374,44 1.207.406,751.207.406,751.207.406,75

Termo de ParceriaTermo de ParceriaTermo de Parceria ---                             729.633,89729.633,89729.633,89                 Saldos em 31/12/2016Saldos em 31/12/2016Saldos em 31/12/2016 10.758.036,5810.758.036,5810.758.036,58 (1.759.944,62)(1.759.944,62)(1.759.944,62) 8.998.091,968.998.091,968.998.091,96 Caixa e equiv.caixa final períodoCaixa e equiv.caixa final períodoCaixa e equiv.caixa final período 1.397.266,771.397.266,771.397.266,77 2.065.374,442.065.374,442.065.374,44
ConveniosConveniosConvenios (208.202,99)(208.202,99)(208.202,99)               5.862.100,005.862.100,005.862.100,00              
DoaçõesDoaçõesDoações --- --- Incorporação do Resultado do Ex. AnteriorIncorporação do Resultado do Ex. AnteriorIncorporação do Resultado do Ex. Anterior (1.759.944,62)(1.759.944,62)(1.759.944,62) 1.759.944,621.759.944,621.759.944,62 --- As notas explicativas são parte integr das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integr das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integr das demonstrações contábeis
Prestação de ServiçosPrestação de ServiçosPrestação de Serviços 5.729.120,905.729.120,905.729.120,90              2.467.682,892.467.682,892.467.682,89              Resultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do Exercício --- 525.753,44525.753,44525.753,44 (1.759.944,62)(1.759.944,62)(1.759.944,62)

Adriana Andrade GomesAdriana Andrade GomesAdriana Andrade Gomes
(=) Superávit bruto(=) Superávit bruto(=) Superávit bruto 5.520.917,915.520.917,915.520.917,91              9.059.416,789.059.416,789.059.416,78              Saldos em 31/12/2017Saldos em 31/12/2017Saldos em 31/12/2017 8.998.091,968.998.091,968.998.091,96 525.753,44525.753,44525.753,44 9.523.845,409.523.845,409.523.845,40 Diretora Administrativa FinanceiraDiretora Administrativa FinanceiraDiretora Administrativa Financeira

C.P.F. 098.025.318-71C.P.F. 098.025.318-71C.P.F. 098.025.318-71
(+/-) Despesas e receitas operacionais (+/-) Despesas e receitas operacionais (+/-) Despesas e receitas operacionais Incorporação do Resultado do Ex. AnteriorIncorporação do Resultado do Ex. AnteriorIncorporação do Resultado do Ex. Anterior 525.753,44525.753,44525.753,44 (525.753,44)(525.753,44)(525.753,44) ---

 ( - ) Despesas com Pessoal ( - ) Despesas com Pessoal ( - ) Despesas com Pessoal (3.276.356,56)(3.276.356,56)(3.276.356,56)             (4.271.932,60)(4.271.932,60)(4.271.932,60)             Resultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do Exercício --- (453.421,37)(453.421,37)(453.421,37) (453.421,37)(453.421,37)(453.421,37) Katia Valeria Ayres PradoKatia Valeria Ayres PradoKatia Valeria Ayres Prado
 ( - ) Auxilios e Subsidios ( - ) Auxilios e Subsidios ( - ) Auxilios e Subsidios (177.000,00)(177.000,00)(177.000,00)               (901.500,00)(901.500,00)(901.500,00)                ContadoraContadoraContadora
 ( - ) Despesas Gerais  ( - ) Despesas Gerais  ( - ) Despesas Gerais (2.613.637,18)(2.613.637,18)(2.613.637,18)             (3.314.068,18)(3.314.068,18)(3.314.068,18)             Saldos em 31/12/2018Saldos em 31/12/2018Saldos em 31/12/2018 9.523.845,409.523.845,409.523.845,40 (453.421,37)(453.421,37)(453.421,37) 9.070.424,039.070.424,039.070.424,03 C.R.C. 1SP176879/O3C.R.C. 1SP176879/O3C.R.C. 1SP176879/O3
 ( - ) Despesas Tributárias ( - ) Despesas Tributárias ( - ) Despesas Tributárias (8.108,27)(8.108,27)(8.108,27)                   (139.302,07)(139.302,07)(139.302,07)                
 ( + ) Outras Receitas ( + ) Outras Receitas ( + ) Outras Receitas 91.645,9191.645,9191.645,91                   98.845,8798.845,8798.845,87                   NOTAS EXPLICATIVASNOTAS EXPLICATIVASNOTAS EXPLICATIVAS

(5.983.456,10)(5.983.456,10)(5.983.456,10)             (8.527.956,98)(8.527.956,98)(8.527.956,98)             

(+/-) Despesas e receitas não operacionais (+/-) Despesas e receitas não operacionais (+/-) Despesas e receitas não operacionais 
 ( - ) Despesas não operacionais ( - ) Despesas não operacionais ( - ) Despesas não operacionais

(=) Resultado Antes Res. Financeiro Líquido (=) Resultado Antes Res. Financeiro Líquido (=) Resultado Antes Res. Financeiro Líquido                

(+/-) Resultado Financeiro Líquido(+/-) Resultado Financeiro Líquido(+/-) Resultado Financeiro Líquido
Receitas FinanceiraReceitas FinanceiraReceitas Financeira 56.876,7456.876,7456.876,74                   65.500,6565.500,6565.500,65                   
 ( - ) Despesas Financeiras ( - ) Despesas Financeiras ( - ) Despesas Financeiras (47.759,92)(47.759,92)(47.759,92)                 (71.207,01)(71.207,01)(71.207,01)                  

9.116,829.116,829.116,82                     (5.706,36)(5.706,36)(5.706,36)                    

(=) Resultado do Exercício(=) Resultado do Exercício(=) Resultado do Exercício (453.421,37)(453.421,37)(453.421,37)               525.753,44525.753,44525.753,44                 

CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAF
CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de CaixaDemonstração dos Fluxos de CaixaDemonstração dos Fluxos de Caixa
 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)

ATIVOATIVOATIVO

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 e 2017 (em Reais)Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 e 2017 (em Reais)Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 e 2017 (em Reais)
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ÀS FAMÍLIAS - ADESAFASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ÀS FAMÍLIAS - ADESAFASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ÀS FAMÍLIAS - ADESAF

PASSIVOPASSIVOPASSIVO

 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercícioDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercícioDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício
 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais) em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)

Demonstrações do Resultado do Exercício findo Demonstrações do Resultado do Exercício findo Demonstrações do Resultado do Exercício findo 

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAFASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAF
CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41CNPJ: 04.468.581/0001-41

1.1.1. CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL --- a)a)a) NaturezaNaturezaNatureza Jurídica:Jurídica:Jurídica: --- b)b)b) Visão:Visão:Visão: --- c)c)c) Missão:Missão:Missão: --- d)d)d) Valores:Valores:Valores: --- e)e)e) ObjetivosObjetivosObjetivos Sociais:Sociais:Sociais: --- f)f)f) Recursos:Recursos:Recursos: a)a)a) NaturezaNaturezaNatureza Jurídica:Jurídica:Jurídica: --- AAA AssociaçãoAssociaçãoAssociação dedede DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento EconômicoEconômicoEconômico eee SocialSocialSocial àsàsàs FamíliasFamíliasFamílias --- ADESAF,ADESAF,ADESAF, constituídaconstituídaconstituída ememem 1º1º1º dedede

AbrilAbrilAbril dedede doisdoisdois milmilmil eee um,um,um, inscritainscritainscrita nonono C.N.P.J.C.N.P.J.C.N.P.J. sobsobsob nºnºnº 04.468.581/0001-41,04.468.581/0001-41,04.468.581/0001-41, ééé umaumauma pessoapessoapessoa jurídicajurídicajurídica dedede direitodireitodireito privado,privado,privado, semsemsem finsfinsfins econômicos,econômicos,econômicos, qualificadaqualificadaqualificada comocomocomo OSCIPOSCIPOSCIP (Organização(Organização(Organização dadada SociedadeSociedadeSociedade CivilCivilCivil dedede InteresseInteresseInteresse Público)Público)Público) porporpor meiomeiomeio dadada LeiLeiLei nºnºnº 9.790,9.790,9.790, dedede 232323 dedede

MarçoMarçoMarço dedede 1999.1999.1999. b)b)b) Visão:Visão:Visão: SerSerSer reconhecidareconhecidareconhecida comocomocomo ferramentaferramentaferramenta eee espaçoespaçoespaço político-socialpolítico-socialpolítico-social dedede carátercarátercaráter democrático,democrático,democrático, transformadortransformadortransformador eee solidário.solidário.solidário. SerSerSer referênciareferênciareferência nonono âmbitoâmbitoâmbito dododo TerceiroTerceiroTerceiro SetorSetorSetor nonono quequeque tangetangetange aaa execuçãoexecuçãoexecução dedede políticaspolíticaspolíticas públicaspúblicaspúblicas dedede formaformaforma ética,ética,ética, profissionalprofissionalprofissional eee

sustentável,sustentável,sustentável, ememem sintoniasintoniasintonia comcomcom ooo desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento humano.humano.humano. c)c)c) Missão:Missão:Missão: DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento dedede pessoaspessoaspessoas eee comunidadescomunidadescomunidades comcomcom basebasebase nosnosnos ObjetivosObjetivosObjetivos dododo DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento Sustentável.Sustentável.Sustentável. d)d)d) Valores:Valores:Valores: SerSerSer parcialparcialparcial quantoquantoquanto aaa valoresvaloresvalores indiscutíveisindiscutíveisindiscutíveis dadada civilização,civilização,civilização, comocomocomo aaa paz,paz,paz,

justiça,justiça,justiça, democracia,democracia,democracia, solidariedadesolidariedadesolidariedade eee direitosdireitosdireitos humanos;humanos;humanos; NãoNãoNão tratartratartratar ooo desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento econômicoeconômicoeconômico comocomocomo sesese fossefossefosse umumum fimfimfim dedede sisisi mesmo;mesmo;mesmo; Ética:Ética:Ética: mantermantermanter ooo respeito,respeito,respeito, lisuralisuralisura nonono tratotratotrato comcomcom aaa coisacoisacoisa pública,pública,pública, bembembem comocomocomo agiragiragir dedede formaformaforma aaa garantirgarantirgarantir aaa transparênciatransparênciatransparência nanana gestãogestãogestão

política,política,política, administrativaadministrativaadministrativa eee operacional;operacional;operacional; SerSerSer autônomaautônomaautônoma quantoquantoquanto ààà políticapolíticapolítica partidária;partidária;partidária; Pluralismo:Pluralismo:Pluralismo: aceitaraceitaraceitar pontospontospontos dedede vistasvistasvistas diferentes;diferentes;diferentes; UsarUsarUsar aaa polêmicapolêmicapolêmica eee ooo diálogodiálogodiálogo paraparapara ooo exercícioexercícioexercício dadada críticacríticacrítica construtiva;construtiva;construtiva; IncentivarIncentivarIncentivar aaa participaçãoparticipaçãoparticipação comocomocomo processoprocessoprocesso democráticodemocráticodemocrático eee

garantirgarantirgarantir opiniõesopiniõesopiniões comocomocomo produtoprodutoproduto dedede reflexão;reflexão;reflexão; ConstruirConstruirConstruir parceriasparceriasparcerias eee aliançasaliançasalianças dedede gruposgruposgrupos eee pessoaspessoaspessoas quequeque somam-sesomam-sesomam-se comocomocomo integrantesintegrantesintegrantes nanana construçãoconstruçãoconstrução dododo projetoprojetoprojeto dadada Adesaf.Adesaf.Adesaf. e)e)e) ObjetivosObjetivosObjetivos Sociais:Sociais:Sociais: AAA ADESAFADESAFADESAF temtemtem comocomocomo objetivos:objetivos:objetivos: ObjetivoObjetivoObjetivo Geral:Geral:Geral: ooo desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento dedede

pessoaspessoaspessoas eee comunidadescomunidadescomunidades comcomcom basebasebase nosnosnos ObjetivosObjetivosObjetivos dododo DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento SustentávelSustentávelSustentável --- ODS,ODS,ODS, dadada OrganizaçãoOrganizaçãoOrganização dasdasdas NaçõesNaçõesNações UnidasUnidasUnidas --- ONU.ONU.ONU. f)f)f) Recursos:Recursos:Recursos: OsOsOs recursosrecursosrecursos destinadosdestinadosdestinados aoaoao custeiocusteiocusteio dasdasdas atividadesatividadesatividades desenvolvidasdesenvolvidasdesenvolvidas pelapelapela ADESAFADESAFADESAF sãosãosão providosprovidosprovidos dosdosdos TermosTermosTermos dedede

Parcerias,Parcerias,Parcerias, Convênios,Convênios,Convênios, Contratos,Contratos,Contratos, Repasses,Repasses,Repasses, firmadosfirmadosfirmados entreentreentre asasas partes,partes,partes, Doações,Doações,Doações, ServiçosServiçosServiços PrestadosPrestadosPrestados eee RecursosRecursosRecursos Próprios.Próprios.Próprios. EssasEssasEssas atividadesatividadesatividades sãosãosão medidasmedidasmedidas porporpor metasmetasmetas eee indicadoresindicadoresindicadores dedede desempenho.desempenho.desempenho. 2.2.2. PRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAIS DIRETRIZESDIRETRIZESDIRETRIZES CONTÁBEISCONTÁBEISCONTÁBEIS --- AsAsAs

DemonstraçõesDemonstraçõesDemonstrações FinanceirasFinanceirasFinanceiras examinadasexaminadasexaminadas foramforamforam elaboradaselaboradaselaboradas ememem conformidadeconformidadeconformidade comcomcom aaa LegislaçãoLegislaçãoLegislação BrasileiraBrasileiraBrasileira ememem vigor,vigor,vigor, dedede acordoacordoacordo comcomcom asasas normasnormasnormas eee princípiosprincípiosprincípios dedede contabilidadecontabilidadecontabilidade normalmentenormalmentenormalmente aceitos,aceitos,aceitos, paraparapara asasas quaisquaisquais foifoifoi emitidoemitidoemitido ooo ParecerParecerParecer dododo AuditorAuditorAuditor Independente.Independente.Independente. a)a)a)

ApuraçãoApuraçãoApuração dododo resultado:resultado:resultado: b)b)b) AtivoAtivoAtivo circulante:circulante:circulante: c)c)c) PassivoPassivoPassivo circulante:circulante:circulante: d)d)d) PatrimônioPatrimônioPatrimônio Líquido:Líquido:Líquido: a)a)a) ApuraçãoApuraçãoApuração dododo resultado:resultado:resultado: AsAsAs receitasreceitasreceitas eee despesasdespesasdespesas sãosãosão reconhecidasreconhecidasreconhecidas nonono resultadoresultadoresultado dododo exercícioexercícioexercício pelopelopelo princípioprincípioprincípio fundamentalfundamentalfundamental dedede contabilidade,contabilidade,contabilidade, ooo dadada competênciacompetênciacompetência dododo

exercício.exercício.exercício. OsOsOs recursosrecursosrecursos provenientesprovenientesprovenientes dedede Convênios,Convênios,Convênios, TermosTermosTermos dedede Parcerias,Parcerias,Parcerias, Contratos,Contratos,Contratos, Repasses,Repasses,Repasses, DoaçõesDoaçõesDoações ServiçosServiçosServiços PrestadosPrestadosPrestados eee RecursosRecursosRecursos PrópriosPrópriosPróprios sãosãosão registradosregistradosregistrados ememem contascontascontas específicas.específicas.específicas. b)b)b) AtivoAtivoAtivo circulante:circulante:circulante: OOO ativoativoativo circulantecirculantecirculante estáestáestá apresentadoapresentadoapresentado porporpor valoresvaloresvalores dedede

realizaçãorealizaçãorealização incluindo,incluindo,incluindo, quandoquandoquando aplicável,aplicável,aplicável, ososos rendimentosrendimentosrendimentos eee asasas variaçõesvariaçõesvariações monetáriasmonetáriasmonetárias auferidasauferidasauferidas excetoexcetoexceto ososos impostosimpostosimpostos aaa recuperar,recuperar,recuperar, quequeque estãoestãoestão registradosregistradosregistrados porporpor seusseusseus valoresvaloresvalores originais;originais;originais; c)c)c) PassivosPassivosPassivos circulante:circulante:circulante: OOO passivopassivopassivo circulante,circulante,circulante, estãoestãoestão demonstradosdemonstradosdemonstrados porporpor valoresvaloresvalores

conhecidosconhecidosconhecidos ououou calculáveiscalculáveiscalculáveis semsemsem apropriaçãoapropriaçãoapropriação dosdosdos encargosencargosencargos moratóriosmoratóriosmoratórios incorridos;incorridos;incorridos; AsAsAs provisõesprovisõesprovisões paraparapara fériasfériasférias eee respectivosrespectivosrespectivos encargosencargosencargos sociais,sociais,sociais, sãosãosão registradasregistradasregistradas apenasapenasapenas porporpor ocasiãoocasiãoocasião dododo seuseuseu pagamentopagamentopagamento nonono períodoperíodoperíodo dedede gozogozogozo dododo benefício.benefício.benefício. AsAsAs provisõesprovisõesprovisões paraparapara ooo impostoimpostoimposto dedede

rendarendarenda eee contribuiçãocontribuiçãocontribuição socialsocialsocial sobresobresobre ooo superávitsuperávitsuperávit líquidolíquidolíquido nãonãonão foramforamforam constituídasconstituídasconstituídas facefaceface ààà suasuasua isenção.isenção.isenção. d)d)d) PatrimônioPatrimônioPatrimônio Líquido:Líquido:Líquido: OOO GrupoGrupoGrupo PatrimônioPatrimônioPatrimônio LíquidoLíquidoLíquido ééé representadorepresentadorepresentado pelopelopelo PatrimônioPatrimônioPatrimônio SocialSocialSocial acrescidoacrescidoacrescido pelospelospelos superávitssuperávitssuperávits eee ououou diminuídodiminuídodiminuído pelospelospelos déficitsdéficitsdéficits apuradosapuradosapurados eee

incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

EXTRAVIO DE DOCUMNETO

NOME: JOSEMIRO BRITO GONÇALVES
PERDA VALE CARD ALIMENTAÇÃO

NOME: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
PERDA CARTÃO MIFARE CODESP E VALE CARD 

ALIMENTAÇÃO

NOME: JOAREZ FEITOZA DOS SANTOS
PERDA CARTÃO MIFARE CODESP

NOME: JOSÉ ODILON SOUZA
PERDA VALE CARD ALIMENTAÇÃO

NOME: VICENTE DE PAULA SOARES
PERDA CARTÃO MIFARE DA CODESP

85 Otavio Jose Pereira Maciel INDEFERIDO ITEM 3.7.2 
86 Cristian Batista dos Anjos INDEFERIDO ITEM 3.7 
87 Tatiane Nonato de Carvalho INDEFERIDO ITEM 3.2-a 
88 Daniel Rodrigues do Nascimento DEFERIDO   
89 João Vieira da Silva Júnior INDEFERIDO item 3.3, 3.4,3.7.2-a 
90 Carla Menezes de Jesus INDEFERIDO itens 3.3 e 3.7 
91 Adilma Ribeiro Machado de Araujo  INDEFERIDO itens 3.2-a,3.5 e 3.7 
92 Roseana Dantas dos Santos  INDEFERIDO itens  3.2-a e 3.7 
93 Jhonatan Simões Hora INDEFERIDO itens 3.2-a e 3.7 
94 Selma Santos de Oliveira  INDEFERIDO itens  3.2-a ,3.2-b e 3.7 
95 David da Silva Fernandes  DEFERIDO   
96 Thiago Silva de Andrade  INDEFERIDO itens  3.2-a e 3.5 
97 Adrielle Andreia de Moraes INDEFERIDO itens  3.2-a, 3.2-b e 3.5 
98 José Valter dos Santos INDEFERIDO item 3.7 
99 Erika Amanda de Azevedo  INDEFERIDO item 3.2-b  
100 Simone Ferreira dos Santos  DEFERIDO   
101 Cintia Aparecida Rosa Tamashiro INDEFERIDO itens 3.2-c e 3.7 
102 Henrique Canalido de Assis INDEFERIDO itens  3.2-a, 3.2-c e 3.7 
103 Roberia Cavalcante Gonçalves Bassi de Lima INDEFERIDO itens 3.4 
104 Kelly Cristina Leite  INDEFERIDO item 3.2-a 
105 Samira Ferreira dos Santos DEFERIDO   
106 Rodrigo do Nascimento INDEFERIDO item 3.7 e 3.2a 
107 Danielle Marinho Rabelo INDEFERIDO item 3.2 a 
108 Idalice Cordeiro Oliveira  INDEFERIDO itens 3.2 a , 3.3 
109 Maria de Fátima Nogueira da Rocha  INDEFERIDO itens 3.2 a , 3.3, 3.4 e 3.7 
110 Eunice Nunes Vieira dos Santos INDEFERIDO item 3.7 
111 Josival de Oliveira DEFERIDO   
112 Edilma Batista Leite Estevam INDEFERIDO itens 3.1, 3.2-a, 3.2-b 
113 Tatiane Mendes Cação do Carmo DEFERIDO   

FELIPE DA SILVA GALVÃO 
Presidente da Comissão Especial do Processo Eleitoral para 

Escolha dos Conselheiros Tutelares de São Vicente 
 
 

 

       “A Comissão Especial do Processo Eleitoral, informa não reconhecer o pedido de inscrição da Sra. Samira da Silva Barbosa; Sr. Diego Cortez  Silva; 
       Sr. Fabio Luiz Horneaux e Sr. Clodoaldo Vieira de França, pelo motivo de estar em desacordo com o cronograma do Edital de Convocação 
       para o Processo de Escolha em data unificada para membros do Conselho Tutelar de São Vicente para o Quadriênio 2020 a 2024.” 

FELIPE DA SILVA GALVÃO 
Presidente da Comissão Especial do Processo Eleitoral para  

Escolha dos Conselheiros Tutelares de São Vicente 
 

        “A Comissão Especial do Processo Eleitoral de Escolha em data unificada para membros do Conselho Tutelar de São Vicente para o  
       Quadriênio 2020 a 2024, torna publico o resultado dos pedidos de inscrição para o processo eleitoral. 

nº Nome Situação Motivo 
1 Mario Aparecido da Silva Souza DEFERIDO   
2 Ariane da Costa Silva DEFERIDO   
3 Edmilson Henrique de Oliveira DEFERIDO   
4 Marlon de Lima INDEFERIDO Item 3.7 
5 Valdirene Maria dos Santos DEFERIDO 

 6 Paulo Ricardo de Almeida Bertone INDEFERIDO item 3.7.2-a 
7 Kátia Aparecida Chaves Guarroba de Souza INDEFERIDO itens 3.5 e 3.7.2-a 
8 Áurea Torres dos Santos Abreu INDEFERIDO itens 3.2-b e 3.5 
9 Adriana de Andrade Pimenta Batista DEFERIDO   

10 Robson Pereira Barbosa Wrobel DEFERIDO   
11 Letícia Silva de Araújo INDEFERIDO 3.4 e 3.2-a 
12 Silvia Regina Nascimento Leite DEFERIDO   
13 Estevão Menezes dos Santos DEFERIDO   
14 Valdenice Alves da Silva INDEFERIDO itens 3.2-c e 3.7 
15 Weleder Lourenco dos Santos INDEFERIDO itens 3.2 a  
16 Maria Lúcia de Jesus Rocha DEFERIDO   
17 Ana Paula Pessoa Ferroz Preto DEFERIDO   
18 Rosangela Aparecida Bispo DEFERIDO   
19 Geovane Pereira de Souza Santos DEFERIDO   
20  NUMERO CANCELADO CANCELADO 
21 Dinete Venancio da Silva INDEFERIDO itens 3.2-a ,3.7.1 e 3.7.2-a 
22 Jackson Nunes  DEFERIDO   
23 Leticia Claudia Camargo Fargnoli DEFERIDO   
24 João Carlos de Lima Júnior INDEFERIDO itens 3.2-a,3.5 e 3.7 
25 Gercina Rocha Pereira dos Santos DEFERIDO   
26 Keitty Gracieli Oliveira de Souza Domingues DEFERIDO   
27 Maria do Carmo Oliveira S. INDEFERIDO itens 3.7 
28 Cristiane Almeida Lima de Oliveira INDEFERIDO itens 3.7 
29 Danilla Pereira Soares  DEFERIDO   
30 Benilton Roberto Alcino Costa  INDEFERIDO item 3.7 
31 Michelle Fogaça Araujo DEFERIDO   
32 Marcos Silva Santos INDEFERIDO item 3.2-b 
33 Jussara Soares Gonçalves  INDEFERIDO item 3.7.1-a 
34 Claudir Pontes de Matos INDEFERIDO item 3.7.2-a 
35 Lúcia Flavia Martins da Silva INDEFERIDO item  3.7.2-a 
36 Anderson Fernandes Batista Tibério INDEFERIDO item 3.7.2-a 
37 Renata Araujo de Mendonça DEFERIDO   
38 Regina Célia Souza Tavares Ferreira  INDEFERIDO itens 3.2-a,3.2-b,3.7.2-a 
39 Marconi José da Silva INDEFERIDO item 3.7 
40 Lucilene de Jesus Rocha INDEFERIDO item 3.2-a 
41 Marcelo Cruz do Nascimento DEFERIDO   
42 Luana Cristina de Oliveira Vieira  INDEFERIDO itens  3.2-a e 3.7 
43 Elaine C. de Jesus DEFERIDO   
44 Sara Martins Vieira DEFERIDO   
45 João Carlos Nainne Rodrigues INDEFERIDO item 3.7 
46 Reginaldo Pereira Sant'Ana DEFERIDO   
47 Fernanda Barbosa da Silva DEFERIDO   
48 Ivo Mendes da Silva INDEFERIDO item 3.7 
49 Gislaine Camilo DEFERIDO   
50 Chirley Alves dos Santos INDEFERIDO item 3.7 
51 Abeni Almeida Tomé dos Santos INDEFERIDO item 3.7 
52 Lorrany Maria de Lima Soares INDEFERIDO item 3.2-c 
53 Leandro Santos da Silva INDEFERIDO item 3.7  
54 Marcel Pereira Vasques DEFERIDO   
55 Bruno Pierre Pereira DEFERIDO   
56 Guacimara Barbosa Ribeiro INDEFERIDO item 3.7 
57 Renata Frazão Miranda Silva INDEFERIDO item 3.7 
58 Flávio Viana Barbosa INDEFERIDO item 3.2-a 
59 Pedro Henrique Gomes de Almeida INDEFERIDO item 3.7 
60 Douglas dos Santos Felix DEFERIDO   
61 Mara Dalila Montenegro Feliciano INDEFERIDO item 3.2-a,.3.2b,3.7.2a 
62 Thiago de Oliveira Gama INDEFERIDO item 3.7 
63 Elaine de Souza Melo INDEFERIDO item 3.2 e 3.7 
64 Jessica Mairah Ontonucci INDEFERIDO item 3.2-a e 3.7 
65 Camila Vazzi Guimarães  INDEFERIDO item 3.2-a e 3.7 
66 Marcia da Conceição Martins INDEFERIDO item 3.2-a, 3.7 
67 Alex Sandro Miranda dos Santos INDEFERIDO item 3.2-a e 3.7 
68 Amanda Pereira Elpidio Mariana  DEFERIDO   
69 Andrezza de Almeida Pontes DEFERIDO   
70 Marcia Adriana Bloc Bullara e Silva DEFERIDO   
71 Sérgio Ricardo Hurtado  DEFERIDO   
72 Francisco Rodrigo Moura de Lima INDEFERIDO item  3.7 
73 Isabela Izar Melo INDEFERIDO item 3.7 e 3.2-a 
74 Luziana Gonçalves dos Anjos Conceição  INDEFERIDO item 3.7 
75 Cristiane Benjamim dos Santos Alves INDEFERIDO item 3.7 
76 Claudio Marcio de Andrade  INDEFERIDO item 3.7  
77 Marlene Alavarse Cerrantes  INDEFERIDO item 3.2-a 
78 Gilmara Maria Santos Carvalho  INDEFERIDO item 3.7 
79 Wilson Jose Nunes Pereira  INDEFERIDO item 3.7 
80 Geovani Lima Gonçalves INDEFERIDO item 3.2-a, 3.7 
81 Selma Lima Campos  INDEFERIDO item 3.2-a,3.2-c,3.3,3.7 
82 Valdenice Santana dos Santos Alves DEFERIDO   
83 Maralise de Matos Souza DEFERIDO   
84 Lidiane Vasques Bitencourt INDEFERIDO ITEM 3.7 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001075-98.2015.8.26.0562. O MM 
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Rodrigo Garcia Martinez, na forma da 
Lei, FAZ SABER a PATRÍCIO REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 08.039.590/0001-78; 
PATRICIO SANTOS DE ALMEIDA, CPF 524.857.495-15 e ELIS REGINA SANTOS DE ALMEIDA, 
CPF 006.157.345-02, que lhes foi ajuizada uma Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde das Regiões 
Metropolitanas da Baixada Santista e Grande São Paulo Ltda - Unicred Metropolitana, para 
cobrança de R$ 36.557,74 (30/09/2016), representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 
2013.130.073, anexa aos autos. Ficam os executados CITADOS, para no prazo de 03 dias, 
contados após o decurso de 30 dias supra, pagarem o débito acima, devidamente atualizado, sob 
pena de penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida e, em havendo 
pagamento em tal prazo, a verba honorária, fixada em 10% será reduzida pela metade; e, 
querendo, no prazo de 15 dias, também contados findo o prazo deste edital, poderão oferecer 
Embargos (art. 915 do CPC) ou Pedido de Parcelamento da Dívida (art. 916 e §§ CPC); sendo 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007189-19.2016.8.26.0562. O MM 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. José Wilson Gonçalves, na forma da 
Lei, FAZ SABER a ROSENETE LIMA DE OLIVEIRA, RG 14.948.594-3 e CPF 018.507.268-25, 
que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança de Alugueres por parte de Manuel Gomes da Silva, 
decorrente da fiança prestada no contrato de locação do apartamento 209, da Rua Pará, 74, 
Santos/SP, sendo o débito de R$ 13.724,71 (03/2016). Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, contados após o 
decurso de 20 dias supra, apresente resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, afixado e  publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024148-94.2018.8.26.0562. O MM 
Juiz de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Rodrigo Garcia Martinez, na forma da 
Lei, FAZ SABER a BIAGIO ANTONIO PASQUALE que também assina BIAGIO PASQUALE, e sua 
mulher TECLA PASQUALE, brasileiros, proprietários, inscritos no CPF em comum sob nº 
001.750.808-87, residentes em São Paulo, Capital, na Av. Paulista, nº 21, apt. 81, bairro Bela 
Vista, CEP 01310-000, que DANILO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, ajuizou Ação de Adjudicação 
Compulsória, objetivando a escritura definitiva do APARTAMENTO Nº 11-B, localizado na Av. 
Vicente de Carvalho, nº 71, Santos/SP, com área total de 146,60m². Cadastrado na PMS sob nº 
66.044.010.023, conforme documentos anexos aos autos. Ficam os réus citados para no prazo de 
15 dias, contados após o decurso do prazo deste edital, apresentar contestação sob pena de 
revelia. Ficam ainda os réus advertidos que em caso de revelia será nomeado curador especial 
para defesa dos mesmos (artigo 257, inciso IV do CPC). Será o presente afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FORO DE SANTOS/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PAULO
SÉRGIO MARTINELLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.919.868-90; e

HELIS REGINA CORRÊA MARTINELLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.755.028-01. O Dr.
Guilherme de Macedo Soares, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro
da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º
Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por PALOMA APARECIDA
DEBS E OUTRO em face de PAULO SÉRGIO MARTINELLI E OUTRO - Processo nº 1017287-
97.2015.8.26.0562 – Controle nº 1232/2015, e que foi designada a venda do bem descrito
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em
caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no
art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
23/05/2019 às 11:30h e se encerrará dia 28/05/2019 às 11:30h, onde somente serão aceitos
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/05/2019 às 11:31h e
se encerrará no dia 18/06/2019 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA -
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor
judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que
será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO – Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a
publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação. Todas
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão
nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 77.478 DO 1º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL:
Apartamento sob nº 166, localizado no 16º pavimento/andar do "Bloco E" do Condomínio
Boulevard do Parque, situado na Avenida Engenheiro Manoel Ferramenta Júnior, nº 363, no bairro
Areia Branca, no perímetro urbano desta Comarca, tendo a área privativa de 53,57m2, a área
comum de 28,63m2, acrescida da área de garagem e de circulações de 11,52m2, que
corresponde ao direito de uso de 01 (uma) vaga de uso indeterminado no térreo e/ou garagem
superior, para a guarda de 01 (um) carro de passeio, podendo estar localizada no térreo e/ou na
garagem superior, perfazendo a área total de 93,72m2, correspondendo ao coeficiente de
proporcionalidade no terreno de 0,1779, confrontando de quem da mencionada avenida olha para
o imóvel, pela frente com terreno do condomínio, do lado esquerdo com terreno do condomínio e
apartamento de final "1" do pavimento, do lado direito com terreno do condomínio e nos fundos
com hall de elevadores, vazio, apartamento de final "5" do pavimento e terreno do condomínio.
Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo
nomeada depositários os executados. Contribuinte nº 41.172.004.500 (Conf. Av.02). Consta no
site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.634,32 e débitos
de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 1.505,97 (02/04/2019). Valor da Avaliação do
Imóvel: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para setembro de 2018, que será
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.
Santos, 16 de abril de 2019. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Guilherme de Macedo Soares-Juiz
de Direito

(11) 3149-4600 www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0040086-93.2011.8.26.0562. (O)A 
MM Juíz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE 
CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL FEITOSA DOS 
SANTOS, RG 2.033.877-6, CPF 232.273.628-72, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Vladimir Conforti Sleiman e outros e encontrando-se o executado 
em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da PENHORA efetuada sobre 
20% do valor dos proventos recebidos mensalmente junto ao INSS, cujos descontos estão sendo 
efetuados desde Agosto/2017, ficando advertido de que poderá oferecer impugnação no prazo de 
15 dias úteis (artigos 513, caput e 917 § 1º do CPC), contados após o decurso do prazo deste 
edital. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santos, aos 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000396-26.2019.8.26.0223. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarujá/SP, Dr(a). Ricardo Fernandes Pimenta 
Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M.V.DE JESUS LANCHONETE – ME, , CNPJ 
01.685.662/0001-05, e MARIA VIEIRA DE JESUS, CPF 214.429.768-10, que lhes foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Banco Bradesco S/A e, encontrando-se as 
executadas em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo 
de 15 dias, contados após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 
34.766,65 (01/01/2019), atualizada até o efetivo pagamento e acrescido de custas, sob pena de 
multa de 10%, e honorários de advogado de 10%, e expedição de mandado de penhora e 
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo 
previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que as 
executadas, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, 
sua impugnação (art. 525- CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 08 de maio de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003440-15.2018.8.26.0441. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Peruíbe, Estado de São Paulo, Dr(a). Danielle 
Câmara Takahashi Cosentino Grandinette, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ART COMÉRCIO 
DE MADEIRAS LTDA, CNPJ 11.232.909/0001-91, e FRANCISCO CARLOS DUARTE DE 
OLIVEIRA, CPF 563.197.629-34, que lhes foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de Banco Bradesco S/A e, encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados após 
o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 135.520,40 (31/10/2018), 
atualizada até o efetivo pagamento e acrescido de custas, sob pena de incidência de multa de 
10%, e honorários de advogado de 10%, bem como expedição de mandado de penhora e 
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo 
previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os 
executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos próprios autos, 
sua impugnação (art. 525- CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Peruíbe, aos 08 de maio de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003625-32.2018.8.26.0157. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Cubatão, Estado de São Paulo, Dr(a). Suzana 
Pereira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a R F DAS NEVES CUBATÃO-ME, CNPJ 
05.046.279/0001-68, e MARCELO ANTONIO TRAVASSOS SARINHO, CPF 159.204.818-89, que 
lhes foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Banco Bradesco S/A e, 
encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados após o decurso do prazo do presente edital, 
paguem a quantia de R$ 25.920,60 (30/11/2018), atualizada até o efetivo pagamento e acrescido 
de custas, sob pena de incidência de multa de 10%, e honorários de advogado de 10%, e 
expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e 
§§ do CPC). Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresentem nos próprios autos, sua impugnação (art. 525- CPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 03 de maio 
de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029303-
15.2017.8.26.0562. O MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Santos/SP, Dr. José Wilson Gonçalves, na forma da Lei, FAZ SABER a 
UNIVERSAL SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 
10.816.037/0001-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de ROCHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA S/A, para a cobrança de R$ 
18.754,62 (10/2017), representado pelos Conhecimentos de Embarques para 
Retirada e Utilização dos Containers UACU5278901, UACU5225497 e 
UACU5480743. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia. NADA MAIS. 

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 
devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário Itaú Administradora de Consórcio Ltda. A, inscrito no CNPJ sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na 
Cidade de Poá/SP, na Avenida Antonio Massa, 361, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia 
de Alienação e Outras Avenças, referentes aos GRUPOS/COTAS de nº 00036/276, 00032/246 e 00077/163, no qual figuram como Fiduciantes CARLOS 
PEREIRA DIAS, brasileiro, motorista, RG nº 18.903.788-X SSP/SP, CPF/MF nº 056.525.148-17 e sua esposa ANA CRISTINA DOS SANTOS DIAS, 
brasileira, do lar, RG nº 24.401.804-2 SSP/SP, CPF/MF nº 250.431.558-92, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 04/06/2019, às 16h10min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 394.189,14 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Quatorze Centavos), o 
imóvel objeto da matrícula nº 2.233 do Cartório de Registro de Imóveis de Cubatão/SP, com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, 
constituído por:“O Apartamento nº 01, localizado no andar térreo ou 1º pavimento, do prédio sito a Avenida das Nações Unidas, 478, no perímetro urbano 
do município e comarca de Cubatão, confrontando de um lado com uma área livre, de outro lado com o hall social de entrada, escadarias com o A.C. e 
W.C., nos fundos também com uma área livre e na frente com o hall de entrada, escadarias e com uma área livre, tendo a área útil de 79,385m², uma área 
comum de 35,372m², num total de 114,757m², pertencendo-lhe uma fração ideal equivalente a 33,198% no respectivo terreno que assim se descreve: o 
lote de terreno nº 18 da quadra 39, da Vila  Nova Cubatão, com a área de 300,00m², medindo 10m de frente para a Avenida das Nacões Unidas, por 30m de 
frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, dividindo de um lado com o lote 17, e de outro com o lote 19 e nos 
fundos com o lote 15”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 11/06/2019, às 16h10min, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 296.119,46 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos). Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se 
dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será 
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros 
interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a 
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, em 
igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro 
veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

  PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
  
 
 
 

 
  
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos termos da Legislação em vigor ficam convocados, por este Edital, todos os 
filiados ao Partido Democrático Trabalhistas – PDT, deste Município, a Convenção 
Municipal, que será realizada no dia 28 de maio de 2019 com início às  19:00 horas e 
encerramento às 22:00 horas, na Rua Jacob Emmerich, 119, na CAmara Municipal de 
São Vicente,  nesta cidade, com a seguinte:  
 

ORDEM DO DIA 
                   -  Eleição do Diretório Municipal; 

 
             - Eleição do Conselho Fiscal; 
 

                   - Eleição do Conselho de Ética; 
 
                  -  Eleição da Executiva Municipal; 
 
                  - Assuntos Gerais. 
 

 
PRESIDENTA 

MARA VALERIA GIANGIULIO 
PDT DE SÃO VICENTE 
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