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Prefeitura de Santana de Parnaíba vai
promover Festas do Dia das Mães no
Parque Santana e Fazendinha no dia 10/05
 O Dia das Mães é comemorado to-
do segundo domingo do mês de maio 
e, sabendo o quão a data é muito im-
portante e especial, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, realiza no 
sábado, 10/05, a partir das 10 horas, 
duas grandes festas para poder ressal-
tar o quanto a fi gura de mãe é impor-
tante na vida de todos.
 As mamães que passarem ao lon-
go do dia pela Praça do Perpétuo So-
corro no Parque Santana e na Avenida 
Tenente Marques, 5555 na Fazendinha 
vão poder contar com uma grande in-
fraestrutura montada exclusivamente 
para elas, como cabeleireiros, unhas 
artísticas, massagistas, maquiadores, 
tudo para deixá-las ainda mais boni-

Regiane Castanon MTB nº46. 780                                                                                                                                                                              Fotos: Ilustrativa

tas para comemorarem o seu dia. Além 
da parte estética, serão oferecidos ain-
da serviços de aferição de pressão ar-
terial, dextro, auriculoterapia e avalia-
ções com nutricionistas. 
 Nos palcos, diversos shows estão 
programados para animar as homena-
geadas, como apresentações do gru-
po de dança “Shekinah”, “MC Lucas 
do PS”, Anderson Ross e do grupo de 
samba “Kaluê” e muito mais. 
 É importante ressaltar que as mo-
radoras não podem deixar de pas-
sar pela tenda “Mamãe on-line” pa-
ra tirar uma foto que será inserida na 
pagina oficial da Prefeitura no Fa-
cebook. A moradora cuja foto for a 
mais curtida será presenteada com 
uma bela lembrança.

Cidade nos Planos de Deus Neste mês de maio, a 
igreja está vivendo 
o período da pascoa 

que relata a passagem da mor-
te para a vida, nesta época, os 
cristãos se reúnem para cele-
brar Jesus Cristo ressuscitado 
e esta presença é muito impor-
tante, não apenas na vida dos 
cristãos. E dentro deste perío-
do que chamamos de período 
pascal, eu como padre desta 
igreja, coloco diante de Deus 
e de toda a comunidade e aos 
leitores deste jornal, quero de-
sejar um feliz dia das mães, pa-
ra todas as mães parnaibanas, 
desejando que Deus e o nos-
so senhor Jesus Cristo, este-
ja presente na vida de todos, 
Amém.

Padre João Lúcio do Prado Neto
Pároco da Paróquia Santa Ana
Igreja Matriz  Santa Ana

Largo da Matriz, s/nº – Centro Histórico
Horário dos Cultos: de Segunda a Sábado às 
19h00 e aos 
Domingos, às 11h30 e 18h30
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 A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Segurança, realizou a formatu-
ra de 50 novos guardas que passam a 
integrar o efetivo da corporação, que 
agora conta com cerca de 500 guar-
das responsáveis por preservar a se-
gurança do patrimônio e da população 
do município de Santana de Parnaíba.
 A cerimônia realizada na Praça da 
Bandeira contou com a presença do 
Prefeito Elvis Cezar, do Secretário de 
Segurança Urbana, Eduardo Espó-

sito, do Comandante da Polícia Mili-
tar Ângelo Moitinho, dos inspetores 
da Guarda Municipal de Cotia, Anto-
nio Alves do Nascimento e de Osasco, 
José Luis de Souza, dos vereadores 
Evanilson Martins (Nilson Cadeiran-
te), Valmir Baptista Damas (Alemão da 
Banca), Marcos o Tonho, Gino Maria-
no e Amâncio Neto, e demais secretá-
rios municipais.
 Após intenso treinamento adqui-
rindo conhecimento teórico e prático, 

os novos integrantes da corporação 
foram recebidos pelos veteranos, on-
de ao som dos hinos nacional brasi-
leiro e de Santana de Parnaíba, fi ze-
ram o juramento, prometendo cuidar 
da segurança e bem estar dos mora-
dores parnaibanos.
 “Para mim é motivo de muito or-
gulho de passar a integrar essa cor-
poração e usar esta farda. Sempre 
gostei de atuar na área de seguran-
ça e hoje estou realizando um obje-
tivo, que é trabalhar ajudando a po-
pulação do município” falou Regiane 
Sakasegawa, uma das novas guar-
das municipais.
 Os novos componentes receberam 
o certifi cado e o distintivo da GMC das 
mãos dos seus familiares presentes na 
formatura e depois marcharam pela 
primeira vez como guardas municipais 
assumindo a missão que o de colabo-
rar para que o município continue sen-

do o mais seguro da Região Metropo-
litana do Estado.
 “Confesso que depois de passar 
pelos treinamentos, hoje me sinto rea-
lizado por integrar a Guarda Municipal 
de Santana de Parnaíba e conforme o 
juramento, eu vou me empenhar não 
somente para desempenhar um bom 
trabalho aqui na guarda, mas também 
para crescer dentro da corporação, 
galgando novos postos” falou Ander-
son Squisato, um dos novos guardas.
 O Coronel Eduardo Espósito falou so-
bre os benefícios que a corporação terá 
com estes novos guardas, “Trata-se de 
um compromisso assumido pela prefeitu-
ra em aumentar o efetivo da nossa guar-
da, para que cada vez mais possamos 
nos empenhar, fazendo um policiamen-
to mais ostensivo em todos os bairros da 
cidade, inibindo a ação de criminosos e 
fazer a manutenção da segurança da po-
pulação,” comentou Espósito.

Cmte. Rinaldo Albuquerque entrega certificado ao GMC Bruno Campos

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                         Fotos: Linda Marinho 

Novos Gmc´s prestam reverência a bandeira de Santana de Parnaíba

O efetivo passa a contar com cerca de 500 
Guardas Municipais

Prefeitura amplia investimento em 
segurança e contrata 50 novos Guardas 
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Prefeitura intensi� ca a ação dos 
Guardas Municipais no Município
 A Prefeitura, por intermédio da Se-
cretaria de Segurança Urbana, vem in-
tensifi cando cada vez mais a ação da 
Guarda Municipal Comunitária (GMC) 
no território municipal.
 Trata-se de uma estratégia, promo-
vida pela secretaria, onde o objetivo é 
aumentar a ostensividade das forças 
de segurança do município, reduzindo 
o número de ocorrências, além de au-

Prefeitura intensifica o policiamento  e as rondas nos bairros visando  inibir a ação de bandidos e traficantes no município

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                     Fotos: Roberto Andrade 

mentar a sensação de segurança dos 
moradores.
 Conforme o último levantamento re-
alizado pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, entre os municípios 
com cem mil habitantes Santana de Par-
naíba é considerada como uma das ci-
dades mais seguras da região, fi cando 
a frente de municípios como Barueri e 
Osasco. (Fonte: SSP/SP; Seade)

 Em número de assaltos, por exem-
plo, enquanto que no Estado esse delito 
teve um aumento de 45,7%, Santana de 
Parnaíba teve redução de mais de 50% 
no mesmo período. Houve também di-
minuição nos casos de furtos (-38,7%), 
lesão corporal (-22%), estupro (-50%) 
e em alguns crimes a redução foi de 
100%, como nos casos de homicídio e 
tentativa de homicídio. No total, se so-

marmos todas as ocorrências criminais, 
enquanto a região metropolitana e o Es-
tado tiveram um aumento de 13,3% e 
8,7% respectivamente, em Santana de 
Parnaíba houve redução de 20%.
Essa conquista é resultado do investi-
mento feito pela Prefeitura, por intermé-
dio da Secretaria de Segurança Urbana, 
nos agentes da Guarda Municipal Co-
munitária (GMC). 

Prefeitura conclui a 1ª etapa de implantação de 
luminárias nos Residenciais Santa Helena 1 e 2 
 Atendendo as reivindicações dos 
moradores dos Residenciais Santa 
Helena 1, 2 e Chácara Solar, a Pre-
feitura, por meio do Departamento de 
Iluminação Pública, Energia e Água 
(DIPEA), concluiu a implantação de di-
versos pontos de iluminação nas ruas 
dos dois bairros.
 No caso do Santa Helena 1, os 
trabalhos de iluminação, iniciados 
em Janeiro, já foram concluídos, on-
de foram implantados 91 luminárias 
em sete ruas que fazem parte do 
bairro. As ruas Benedito Antonio Lua 
e Abelardo M. da Silva dois trechos 

que apresentavam graves problemas 
e eram alvos de reclamações cons-
tantes da população, receberam 43 
pontos de iluminação.
Já os moradores do Residencial San-
ta Helena 2, que assim como o Santa 
Helena 1, também viviam as escuras, 
também foram contemplados com 52 
novas luminárias que além de propor-
cionar mais comodidade aos residen-
tes do local, também contribui para 
segurança, evitando riscos de aciden-
tes com veículos ou que os moradores 
sofram com assaltos nas imediações 
do bairro. 

Instalação de postes de iluminação na Chácara Solar
 Outro bairro que também está re-
cebendo iluminação é o Chácara So-
lar, localizado na região da Fazen-
dinha. Por meio da empresa que é 
responsável pelo fornecimento de 
energia na região, estão sendo feitas 

a instalação de 20 postes na Rua Ma-
ria Faustino, uma das principais do 
bairro. Cada poste terá uma luminá-
ria, que proporcionará maior visibi-
lidade e segurança aos motoristas e 
moradores do local.

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                    Fotos: Roberto Andrade

Os moradores dos bairros Residencial Santa Helena 1 e 2 foram contemplados com postes de ilumi-
nação onde ruas como a Pílade Rodrigues, encontra-se totalmente iluminada.traficantes no município
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MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27 Data: 29/04/2014 08:24:14
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre / 2014 Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 227.800.000,00 83.934.541,56
Transferências da União 35.800.000,00 10.347.682,06
Transferências do Estado 189.100.000,00 64.047.660,58

TOTAL 452.700.000,00 158.329.884,20 TOTAL

113.175.000,00 39.582.471,05Retenções ao FUNDEB 44.980.000,00 14.878.502,04
RECEITAS LÍQUIDAS 407.720.000,00 143.451.382,16

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 124.199.500,00 27,44 51.218.110,35 32,35 30.174.197,03 19,06 29.398.874,00 18,57

Educação Infantil 38.213.500,00 8,44 8.811.136,59 5,57 5.298.900,13 3,35 5.082.867,55 3,21
Ensino Fundamental 41.006.000,00 9,06 27.528.471,72 17,39 9.996.794,86 6,31 9.437.504,41 5,96
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 44.980.000,00 9,94 14.878.502,04 9,40 14.878.502,04 9,40 14.878.502,04 9,40

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 140.704,48 0,09 140.704,48 0,09 140.704,48 0,09
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 74.868,54 0,05

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 51.077.405,87 32,26 30.033.492,55 18,97 29.183.300,98 18,43

EDUCAÇÃO INFANTIL 8.811.136,59 5,57 5.298.900,13 3,35 5.082.867,55 3,21
ENSINO FUNDAMENTAL 27.387.767,24 17,30 9.856.090,38 6,23 9.296.799,93 5,87
EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB 14.878.502,04 9,40 14.878.502,04 9,40 14.803.633,50 9,35

ELVIS LEONARDO CEZAR REGIANE CIRIACO MOREIRA JAILTON APARECIDO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 185.522.478-01 CONTADORA - CRC 1 SP - 266888/O-1 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CPF 120.102.998-84

(Página: 1 / 1)

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27 Data: 29/04/2014 08:22:45
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2014 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 92.000.000,00 25.240.174,85 44.980.000,00 14.878.502,04

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 300.000,00 131.069,39 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 92.300.000,00 25.371.244,24 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 25.240.174,85 14.878.502,04

TOTAL 92.300.000,00 25.371.244,24 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL) 55.380.000,00 15.222.746,54 GANHO 10.361.672,81 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 108.352.780,00 117,39 24.491.820,18 96,53 18.694.612,11 73,68 14.803.633,50 58,35

MAGISTÉRIO 62.200.000,00 67,39 12.227.125,81 48,19 12.227.125,81 48,19 11.711.872,22 46,16

OUTRAS 46.152.780,00 50,00 12.264.694,37 48,34 6.467.486,30 25,49 3.091.761,28 12,19

DEDUÇÕES

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

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 24.491.820,18 96,53 18.694.612,11 73,68 14.803.633,50 58,35

MAGISTÉRIO 12.227.125,81 48,19 12.227.125,81 48,19 11.711.872,22 46,16

OUTRAS 12.264.694,37 48,34 6.467.486,30 25,49 3.091.761,28 12,19

ELVIS LEONARDO CEZAR REGIANE CIRIACO MOREIRA JAILTON APARECIDO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 185.522.478-01 CONTADORA - CRC 1 SP - 266888/O-1 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CPF 120.102.998-84
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CHAMAMENTO DO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O aprovado no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011 Assistente Social: 021- Vanice Aparecida Alves-RG/SP-28.933.783-5; 022- Joel Batista de 
Jesus-RG/SP-15.479.249-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2013 Assistente Técnico Jurídico: 007- Isabella de Oliveira Silva-RG/SP-44.578.258-4; 008- 
Mariana Christina Nunes Albuquerque-RG/SP-32.649.724-9.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013 Oficial Administrativo: 063- Danilo Oliveira Silva-RG/SP-48.999.818-5; 064- Rita Maria Viana 
Cruz-RG/SP-34.093.642-3. PEB II (Língua Portuguesa): 040- Viviane Reis Pereira de Oliveira-RG/SP-29.169.567-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, 
n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 115- Viana Silva dos Santos Navarro-RG/SP-
32.104.410-1; 116- Santana Almeida da Silva Santos-RG/SP-47.770.892-4. Processo Seletivo 006/2013 Agente de 
Serviços de Alimentação: 070- Rosilene Oliveira Silva-RG/SP-25.692.743-1.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Públicos: 062- Paulo Sergio de Souza Francisco-RG/SP-34.822.059-5; 
063- Marcio Botelho de Camargo-RG/SP-44.150.208-8; 064- Jose Francisco Martins-RG/SP-12.974.064-0; 065- Edson 
Henrique Galvão-RG/SP-35.283.515-1; 066- Priscila dos Santos Pereira-RG/SP-49.204.488-0; 067- Cristina Luiza Costa-
RG/SP-44.136.199-7; 068- Carlos Donizeti Martins da Rocha-RG/SP-15.476.074-2; 069- Danielle Martins dos Santos-RG/
SP-48.841.858-6; 070- Katia Bezerra Saraiva-RG/SP-46.927.861-4. Agente de Serviços Gerais: 015- Luis Antonio Oliveira 
Santos-RG/SP-22.879.051-7; 016- Luciane Mattos Mello-RG/SP-56.672.175-2. Professor Adjunto: 012- Joelma Lopes da 
Silva-RG/SP-29.885.313-9.

Santana de Parnaíba, 02 de maio de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PORTARIA Nº CORREGEDORIA/001, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014

Aprova a proibição do uso de película adesiva, insulfilme, estabelecendo as 
diretrizes e normas da proibição do uso em viaturas caracterizadas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE SANTANA DE PARNAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferem 
A Lei e motivada pelas razões infra, RESOLVE:
Considerando que a Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba tem como pressuposto basilar a ostensividade;
Considerando que a ostensividade é reconhecida de pronto pelo uniforme, equipamentos e viaturas;
Considerando que a missão precípua da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, é a transparência e a 
publicidade de suas ações e condutas;
Considerando que nas ações a Guarda Municipal Comunitária se rege pelos princípios dos Direitos Humanos Fundamentais, 
e da dignidade da pessoa Humana;
Considerando que as ações da Guarda Municipal Comunitária visam preservar a incolumidade física da pessoa conduzida em 
viatura, ou que compareça na sua repartição, DETERMINO:
Art. 1° - A partir desta data fica expressamente proibido o uso de película adesiva, insulfilme, pintura ou outro artefato que 
impeça ou dificulte a visão interna das viaturas caracterizadas empregadas no atendimento ao público.
Art. 2° - Os artefatos que estiverem aplicados em viaturas caracterizadas, devem ser removidos, incontinente.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 24 de Fevereiro de 2.014.

AVEMARE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES 
DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA VILA ESPERANCA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

 A AVEMARE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES 
DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA VILA ESPERANCA convoca seus 
cooperados, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará em sua sede social: Rua João Santana Leite, n° 417 na Cidade 
de Santana de Parnaíba-SP. Para votação do conselho fiscal  no dia 
07/05/14,das 8h as 17h. 

LEI  Nº  3.380,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Angelo da Silva”.

(Regulamenta a utilização de piscinas no Município de Santana de Parnaíba).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Todos os clubes, condomínios e similares que possuírem piscinas 
públicas e de uso comum, deverão ter em locais visíveis a indicação de profundidades, contendo também indicação de idade 
para utilização da respectiva piscina. 

Art. 2º. As piscinas deverão ainda sinalizar os locais que exponham os usuários 
a risco de vida, com as seguintes placas de advertência: “Perigo, não mergulhe, piscina rasa” e “Cuidado, bomba de 
sucção”.

Art. 3º. Todas as piscinas deverão ter em locais visíveis e de fácil acesso 
equipamentos de primeiros socorros apropriados.

Art. 4º. Tanto as piscinas de uso coletivo quanto as de uso particular deverão ter 
ralos especiais, evitando assim acidente nos ralos de sucção.

Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada     em     livro    próprio    e    afixada    no    local    de     costume     na     data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.381,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nequinho Desanti”.

(Dispõe sobre a colocação de painéis com os nomes dos responsáveis 
administrativos e médicos responsáveis pelas Chefias de Plantão nas entradas 
principais e de acesso ao público dos Hospitais, Prontos-Socorros e Unidades 
Básicas de Saúde da rede publica do município de Santana de Parnaíba e dá 
outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica obrigatório à fixação de quadro informativo com nome, registro e 
especialidade do médico em todos os Hospitais, Prontos-Socorros e Unidades Básicas de Saúde pelo Sistema de Saúde 
Municipal.

Art. 2º. Devem conter no quadro informativo o nome completo do médico, 
numero de registro no órgão profissional competente bem como sua especialidade, dias e horário de plantões.

Art. 3º. A fixação do quadro será na sala de espera principal em local visível e 
de fácil acesso indicando o horário do respectivo plantão.

Parágrafo único. Em caso de vários profissionais médicos lotados na mesma 
unidade e no mesmo plantão, o uso da indicação da especialidade poderá ser usada uma única vez.

Art. 4º. O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) 
dias, em especial no tocante aos aspectos procedimentais e de formalização.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada     em     livro    próprio    e    afixada    no    local    de     costume     na     data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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LEI  Nº  3.381,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nequinho Desanti”.

(Dispõe sobre a colocação de painéis com os nomes dos responsáveis 
administrativos e médicos responsáveis pelas Chefias de Plantão nas entradas 
principais e de acesso ao público dos Hospitais, Prontos-Socorros e Unidades 
Básicas de Saúde da rede publica do município de Santana de Parnaíba e dá 
outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica obrigatório à fixação de quadro informativo com nome, registro e 
especialidade do médico em todos os Hospitais, Prontos-Socorros e Unidades Básicas de Saúde pelo Sistema de Saúde 
Municipal.

Art. 2º. Devem conter no quadro informativo o nome completo do médico, 
numero de registro no órgão profissional competente bem como sua especialidade, dias e horário de plantões.

Art. 3º. A fixação do quadro será na sala de espera principal em local visível e 
de fácil acesso indicando o horário do respectivo plantão.

Parágrafo único. Em caso de vários profissionais médicos lotados na mesma 
unidade e no mesmo plantão, o uso da indicação da especialidade poderá ser usada uma única vez.

Art. 4º. O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) 
dias, em especial no tocante aos aspectos procedimentais e de formalização.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada     em     livro    próprio    e    afixada    no    local    de     costume     na     data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO  N°  3.617,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014 
(Dá nova redação as alíneas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 
3.558, de 22 de outubro de 2013).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art.  1º.  A alínea “f”, do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.558, de 22 de 
outubro de 2013, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.565, de 25 de novembro de 2013, e 3.605, de 31 de 
março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º...

II - DA SOCIEDADE CIVIL:

Representante dos Sindicatos e Entidades de Trabalhadores:

f) Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santana de Parnaíba:

Titular: Moacir Francisco dos Santos
 RG: 19.608.188-9 - SSP/SP

Suplente: Marcelo Nunes da Silva
 RG: 22.823.530-3 – SSP/SP”

Art.  2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado    em    livro     próprio    e    afixado    no    local    de    costume    na    data    supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO   N°   3.618,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014 
(Dá nova redação a alínea “c”, do inciso I, e a alínea “a”, do inciso II, do artigo 1º, 
do Decreto nº 3.501, de 13 de maio de 2013).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art.  1º.  A alínea “c”, do inciso I, e a alínea “a”, do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.501, de 13 
de maio de 2013, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.521/13, 3.539/13, 3.540/13 e 
3.607/13, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. ...

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

c) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

Titular: Mara Jane Pieve Baptista
 RG-9.776.018-3 – SSP/SP

Suplente: Fátima Aparecida Muro
 RG: 9.776.018-3 – SSP/SP

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Representantes de Grupos Organizados da 3ª Idade:

Titular: Maria Rosa Gama Santos
 RG: 13.304.581-X – SSP-SP

Suplente: Leoni de Ramos Silva
 RG: 6.147.247-5 – SSP-SP

Titular: Maria Regina Santos Marinho
 RG: 38.557.956-1 – SSP-SP

Suplente: Valquiria Martin
 RG: 4.223.141-3 – SSP-SP

Titular: Nilzete Rodrigues Coqueiro Silva
 RG: 8.899.840 – SSP-SP

Suplente: Maria de Fátima Batista
 RG: 14.673.421 – SSP-SP ”

Art.  2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado    em    livro     próprio   e   afixado    no    local   de    costume    na    data    supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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Prefeitura intensi� ca ritmo das obras do 
Parque Municipal Colinas da Anhanguera

 Com o objetivo de promover am-
bientes de diversão, lazer e entreteni-
mento para a população, a Prefeitura 
está trabalhando em ritmo acelerado 
na conclusão das obras de constru-
ção do Parque Municipal do Colinas 
da Anhanguera.
 As quadras já estão praticamen-
te prontas, já receberam piso, grama 
sintética, alambrados e arquibanca-
das. Caminhando pelo parque é possí-
vel encontrar bebedouros, quiosques, 
pista de caminhada, playground para 
as crianças, academia ao ar livre, cam-
po de bocha entre outros espaços.
 Para deixar o ambiente mais agra-
dável também foram plantadas vá-
rias árvores e mudas de espécies 
nativas. A população poderá contar 
também com uma base da Guarda 
Municipal Comunitária (GMC), que 
garantirá a segurança dos frequenta-
dores do parque.
 Localizado em frente à Rua Yolan-
da Mohaly o terreno onde está sendo 
construído o parque tem cerca de 30 
mil m² e deve ser inaugurado no pró-
ximo mês.Pista de skate do Parque já está finalizada.

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fotos: Roberto Andrade

Obras em vias públicas do 
município seguem em ritmo acelerado

 Visando proporcionar aos usuários 
que utilizam as vias públicas do mu-
nicípio, uma melhor circulação, a Pre-
feitura vem realizando uma série de 
obras nos principais logradouros da 
cidade.
 Uma das obras – que é realizada 
em parceria com o Governo do Es-
tado – é a implantação de rotatórias 
ao longo da Estrada Romeiros, faci-
litando o acesso aos bairros Jardim 
Isaura, Rancho Alegre, Parque San-
tana 1 e 2, e a duplicação da Ponte 
de Cimento.
 “Eu tenho que atravessar a Estra-
da dos Romeiros para pegar o ônibus 
do outro lado e é muito perigoso, pois 
os carros não costumam parar para 
os pedestres passarem, mesmo com 
a faixa de pedestres. A rotatória vai 
facilitar a passagem e evita riscos de 
atropelamento”, falou Cícera Siquei-
ra, moradora do Rancho Alegre que 
trabalha como empregada doméstica 
em Alphaville.
 Além desta região, outras rotató-
rias estão em fase de conclusão, co-
mo a do bairro Cidade São Pedro e 
na Avenida Tenente Marques, na re-
gião da divisa de Santana de Parnaíba 
com Cajamar.

 O secretário de Serviços Munici-
pais Maurício Nunes esteve vistorian-
do as obras e falou sobre outras me-
lhorias para a região. “Pensamos em 
criar algo bonito, um paisagismo di-
ferente na rotatória com a divisa de 
Barueri. Além de melhorar toda a ex-
tensão da estrada nos dois sentidos, 
temos ainda um projeto para constru-
ção de outra rotatória no bairro Ta-
rumã, na altura da Rua Aymorés que 
benefi ciará os moradores daquele lo-
cal”, comentou o secretário.As rotatórias dos bairros Rancho Alegre e Parque Santana 1 já estão concluídas enquanto que a 

 duplicação da ponte da Estrada dos Romeiros seguem em ritmo acelerado

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fotos: Linda Marinho
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Prefeitura iniciará em breve as obras 
do parque linear Paque Santana

 A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Obras, deu inicio nos estudos 
do projeto para a implantação de um 
Parque linear na região que atenderá 
a população dos bairros Parque San-
tana 1 e 2, Germano, Rancho Alegre.
O parque linear tem esse nome por-
que além de estar associado aos 
cursos d’água, tem como principal 
objetivo proteger e recuperar o ecos-
sistema conectando áreas verdes e 
espaços públicos destinados as ativi-
dades culturais e de lazer.
 O parque será construído em uma 
área de mais de 70 mil m² que abran-
ge os bairros Parque Santana 1 e 2. O 
espaço vai contar com pistas de ca-
minhada e de skate, quadras de fu-
tebol, de basquete e vôlei de areia, 
áreas de ginástica e playground, pista 
de bocha, além de quiosques e uma 
concha acústica para realização de 
eventos e praça de alimentação.  

Santana de Parnaíba recebe menção honrosa por 
trabalho desenvolvido com Unidade de Saúde Móvel
 A Prefeitura de Santana de Parna-
íba, por intermédio da Secretaria da 
Saúde, recebeu na primeira quinze-
na do mês de abril, a menção hon-
rosa pelos trabalhos desenvolvidos 
por meio de uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) Móvel. A premiação 
aconteceu durante o 28° Congresso 
de Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo, na cidade li-
torânea de Ubatuba.
 Esse projeto existe no município 
há 14 anos e tem como principal ob-
jetivo levar assistência médica fami-
liar a bairros mais distantes da cidade 
onde ainda não há uma Unidade de 
Saúde. A unidade começou seu pro-
jeto-piloto atendendo moradores do 
bairro Vila Esperança, conhecida na 
ocasião como “lixão”.
 A USF Móvel foi uma estratégia 
desenvolvida para funcionar como fa-
cilitadora do acesso à saúde, desta-
cando-se pela sua possibilidade de 
deslocamento por diversos locais e 
por inserir as práticas referidas do 
processo de trabalho da Saúde da 
Família, projeto esse desenvolvido 
pelo Governo do Estado e que funcio-
na como ferramenta para promoção, 
prevenção da saúde, tratamento e re-
dução de danos.
 O projeto USF Móvel de Santana 
de Parnaíba tem como responsável 
a farmacêutica Carolina Couto H. de 
Castro e foi ela quem recebeu das 

mãos do presidente do Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo (COSEMS) a 
menção honrosa pelo único proje-
to desse tipo desenvolvido em todo 
estado.
 Hoje a unidade móvel atende apro-
ximadamente 3800 pessoas em sete 
microáreas que fi cam nos bairros: Su-
ru, Ingaí, Capela Velha, Sítio do Morro 
e Chácara das Garças.

Programa Saúde da Família

 A Saúde da Família é entendida co-
mo uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial, operacionaliza-
da mediante a implantação de equipes 
multiprofi ssionais em unidades bási-
cas de saúde. Estas equipes são res-
ponsáveis pelo acompanhamento de 
um número defi nido de famílias, loca-
lizadas em uma área geográfi ca deli-
mitada. As equipes atuam com ações 

de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças 
e agravos mais freqüentes, e na ma-
nutenção da saúde desta comunida-
de. A responsabilidade pelo acompa-
nhamento das famílias coloca para as 
equipes saúde da família a necessida-
de de ultrapassar os limites classica-
mente defi nidos para a atenção básica 
no Brasil, especialmente no contexto 
do SUS. 

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     foto: Ilustrativa                       

Texto: Estela S. Eduardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Fonte: DAB – Departamento de Atenção 
Básica do Governo do Estado)
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Secretaria de Saúde inicia Campanha 
de Vacinação contra a In� uenza 
 A Prefeitura, por intermédio da Se-
cretaria de Saúde, iniciou na última se-
mana a Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe Comum e Gripe 
H1N1. A ação de combate à doença 
acontece entre os dias 22 de abril e 
09 de maio, em todas as unidades de 
saúde do município.
 Durante o período serão vacina-
dos a população que se enquadra 
no grupo de risco, casos de idosos a 
partir dos 60 anos, profi ssionais que 
atuam na área da saúde, gestantes e 
puérperas (mulheres em situação de 
pós-parto; que abrange desde o nas-
cimento até os dois primeiros meses 
de vida do bebê), além de crianças 
com idade entre seis meses e dois 
anos e pessoas com doenças crôni-
cas, este último, serão vacinados so-
mente com apresentação de docu-
mento comprobatório.
 Serão distribuídas 53,5 milhões de 
doses da vacina em todo o país. De 
acordo com o Ministério da Saúde, o 
intuito é vacinar cerca de 49 milhões 
de pessoas em todo o país, 27% maior 
do que a meta do ano passado. Os da-
dos do governo federal informam que 
cerca de 25% das internações cau-
sadas pelos vírus infl uenza no Brasil, 
ocorreram em crianças e idosos com 

mais de 60 anos.
 Os moradores interessados em ob-
ter mais informações sobre a campanha 
de vacinação devem entrar em contato 
com o Setor de Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde do município, 
pelo telefone (11) 4622-8863.

 O vírus da gripe, assim como o 
sarampo, meningite, rubéola, en-
tre outras, são transmitidos pe-
las vias respiratórias (boca e na-
riz), por meio de tosse ou espirro. 
Em alguns casos, as pessoas po-
dem contrair o vírus, entrando em 

contato com objetos contamina-
dos, apresentando sintomas como 
febre, dores de cabeça no corpo 
ou de garganta, falta de ar, cansa-
ço ou, no caso do sarampo e da ru-
béola, podem apresentar manchas 
vermelhas pelo corpo. 

Sobre a Infl uenza

Prefeitura realiza operação de 
combate à Dengue no Bairro 120

 A Prefeitura, por intermédio da 
Secretaria de Saúde, realizou na 
quinta-feira, 24/04 no bairro 120, 
mais uma operação de combate ao 
Aedes aegypti, o mosquito causador 
da Dengue. 
 Equipes do departamento de Com-
bate à Dengue realizaram ao longo do 
dia um trabalho de conscientização 
junto aos moradores, explicando os 
procedimentos que deviam ser toma-
dos antes da nebulização (substância 
aplicada pelos técnicos para eliminar o 
inseto causador da doença), realizada 
logo em seguida como a retirada dos 
moradores e animais das residências, 
evitando que o inseticida possa causar 
danos aos moradores. Somente após 
trinta minutos da aplicação, os mes-
mos podem retornar para suas casas.
 Os agentes fi zeram a nebulização 
nas ruas Planeta, Frei Moura Leme, 
Astronauta e Souza, não apenas no 
interior das casas, como também nos 
terrenos baldios e calçadas do bairro.
 “Acho esta ação super importante, 
pois o surto da dengue tem aconteci-
do em muitas cidades. Eu vejo na te-

levisão o perigo que essa doença cau-
sa, que pode até matar, por isso apóio 
este trabalho. Fazendo isto, a prefeitu-
ra está cuidando da saúde dos mora-
dores do bairro” comentou a morado-
ra Filomena da Conceição, enquanto 
acompanhava os funcionários na apli-
cação de inseticida em sua casa.
 A ação contribuirá para que os inse-
tos transmissores do vírus sejam elimi-
nados, porém, de acordo com o Coor-
denador de Combate à Dengue, Flávio 
Rodrigues, é necessária que a popula-
ção colabore fazendo a sua parte, não 
deixando água parada em recipientes 
como garrafas ou pneus, além de co-
brir locais de armazenamento de água, 
casos de caixas d´agua e barris.
 “Nosso trabalho consiste primeiro 
em fazer o fumacê nas ruas a fi m de 
localizar possíveis focos do mosquito 
e eliminar seus ovos. Como neste bair-
ro houve muitos casos confi rmados da 
doença, estamos realizando a nebuli-
zação para acabar com os mosquitos 
adultos, eliminando a possibilidade de 
contaminação ao interromper a trans-
missão da doença”, concluiu Flávio. 

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                                Fotos: Ilustrativa

Renato Menezes MTB nº 54.101                                                                                                                                                                        Fotos: Linda Marinho
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Santana de Parnaíba lança 
Campanha do Agasalho 2014

 O Fundo de Solidariedade de San-
tana de Parnaíba promoveu na última 
sexta-feira, (25/04), um jantar italiano 
benefi cente para lançar ofi cialmente 
a Campanha do Agasalho 2014. Sob 
o slogan “Roupa boa a gente doa”, 
o Fundo pretende arrecadar roupas, 
cobertores e outros tipos de agasa-
lho, para serem doados.
 Estiveram presentes no evento de 
lançamento, o Prefeito Elvis Cezar, a 
Presidente do Fundo de Solidarieda-
de, Selma Cezar, o ex-prefeito Mar-
mo Cezar, secretários, moradores, 
empresários, imprensa e funcionários 
comprometidos com a causa.
 A Campanha do Agasalho que ini-
ciou na primeira quinzena do mês de 
abril segue até o dia (30/06), e pre-
tende arrecadar milhares de agasa-
lhos, que servirão para aquecer o frio 
dos moradores menos favorecidos do 
município.

 As doações podem ser feitas nos 
comércios do Centro da cidade, nas 
secretarias, escolas da rede munici-
pal e nos residenciais dos bairros do 
Alphaville e Tamboré.
 O prefeito Elvis Cezar junto com a 
primeira dama, Selma Cezar, falaram 
da importância dessa campanha: “O 
nosso município ainda tem muita gen-
te que precisa da nossa ajuda, mas há 
também muita gente solidária e juntos 
poderemos contribuir para diminuir 
essa desigualdade, doar um agasalho 
pode ser um gesto pequeno para al-
guns, mas para quem precisa, é um 
ato que vale ouro”.
 As pessoas interessadas em ob-
ter mais informações sobre a Cam-
panha do Agasalho podem entrar 
em contato com o Fundo Social de 
Solidariedade, pelo telefone 4622-
7050, de segunda a sexta-feira, das 
8h00 às 17h00. 

Texto: Estela S. Eduardo                                                                                                                                                                                 Fotos: Roberto Andrade

Prefeitura realiza palestra “Frei Agostinho de
Jesus e o Resgate do Mosteiro Beneditino de Santana
de Parnaíba” nesta quinta-feira, 08/05 

 A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, promove na 
próxima quinta-feira, (08/05) a partir 
das 19h30, a palestra “Frei Agostinho 
de Jesus e o Resgate do Mosteiro Be-
neditino de Santana de Parnaíba”. O 
evento será realizado no Cine Teatro 
Coronel Raimundo, localizado na Rua 
Suzana Dias, 300, Centro Histórico.
 Sob o tema central: o resgate da 
arte sacra, elemento fundador da cul-
tura colonial no território americano 
sob o domínio de Portugal, o pales-
trante Rafael Schunk baseia-se em 
três fatos históricos para confi rmar 
sua tese: a miscigena sociedade pau-
lista do século XVII; a obra de Frei 

Rafael Schunk
Rafael Schunk é Arquiteto e Urbanista, Mestre em Artes Visuais pela 

UNESP, Pesquisador, Curador, Critico e Artista Plástico. Realizou um 

extenso trabalho de campo para este trabalho, investigando documen-

tos, fotografando e medindo imagens sacras em instituições públicas, 

coleções particulares, bibliotecas, livros de tombo, museus, igrejas em 

dezenas de cidades históricas.

Agostinho de Jesus (c.1600/1610-
1661), tido como primeiro artista bra-
sileiro; e a produção artística de Frei 
Agostinho a partir de sua instalação 
no mosteiro dos beneditinos de San-
tana de Parnaíba.
 Para Rafael a atuação de Frei Agos-
tinho de Jesus, no mosteiro paulista, 
marca o início da escultura brasileira. 
Em meados de 1600, Santana de Par-
naíba favorece o surgimento da imagi-
nária nacional ao agregar fusões cultu-
rais, pois as imagens criadas por Frei 
Agostinho na cidade tornaram-se pre-
cursoras de uma das mais antigas es-
colas de escultura religiosa remanes-
centes no país.

Texto: Cintia Almeida - MTB nº 76.413/SP                                                                                                                                                                  Fotos: Ilustrativa

Jantar beneficente realizado no espaço de eventos Quinta das Flores para arrecadar 
fundos para a Campanha do Agasalho
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