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Prefeitura promove “Espaço Mulher”
neste sábado, 10/05, na Fazendinha
e Parque Santana em comemoração

ao Dia das Mães . Pag 4

Prefeitura celebra no próximo dia 
10/05 a tradicional Festa do

Cururuquara . Pag 4

Prefeitura realiza neste sábado, 
(10/05), evento de Regularização

Fundiária. Pag 8

Santana de Parnaíba realiza pelo se-
gundo ano o maior número de Festas 

do Trabalhador da região. Pag 9

Prefeitura promove no dia 17/05,
Mega Feirão do Emprego na

Fazendinha. Pag 9

Prefeitura inicia construção do novo velório
municipal na segunda quinzena de maio

Prefeitura vai construir novo
Terminal Rodoviário Central

Com o objetivo de melhorar as condições 
dos usuários do terminal rodoviário locali-
zado no Centro da cidade, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Planejamento e Meio 
Ambiente, está realizando estudos do projeto 
de implantação do novo terminal de ônibus.
Página 3

Atendendo a uma reivindicação dos mo-
radores do município, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras, dará início, 
no fi m de maio, às obras de construção 
do novo velório municipal. Página 3



Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 5 a 14 de maio de 2014

2

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

EXPEDIENTE:

A Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba (Lei nº 3244/2013) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de  Parnaíba, produzida pela Secretaria de Comunicação Social. Circula semanalmente, podendo ha-
ver edições extras. Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados no Paço Municipal.

Secretaria de Comunicação Social
Produção de Noticiário: Dep. de Jornalismo da Secretaria de Comunicação Social
Rua Suzana Dias, 338 - CEP 06501-060 
Centro - Santana de Parnaíba/SP 
Fone: (11) 4622-7950
E-mail: imprensaoficial@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Tiragem Desta Edição: 35.000 exemplares

Secretário de Comunicação Social: Fábio Mendonça
Diretor: Mario Justo
Editor: Regiane Castanon - MTB 46.780
Editor Assistente e revisor: Renato Menezes - MTB 54.101
Diagramação: Reivisson Casé de Oliveira / Ricardo Branco
Circulação: Órgãos Públicos
Periodicidade: Semanal

Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Instituto Giramundo recebe Exposição “POÉTICA INTERIOR” 
 A Prefeitura, por meio da Coorde-
nadoria Municipal da Juventude (CO-
MUJUV) em parceria com o Instituto 
de Artes de Santana de Parnaíba (IA-
SAP) e o Grupo de Estudos de Arte – 
Araraquara (GEART) apresenta a ex-

Foto: Divulgação                 Texto: Cintia Almeida

Cidade nos Planos de Deus
Gostaria de agradecer aos responsáveis 

pelo jornal, por abrir este espaço, pa-

ra a propagação da palavra de Deus , 

pois os planos de Deus nós sabemos que tra-

ta da salvação por intermédio de Jesus Cris-

to e pela sua palavra, que nesta oportunidade, 

deixo para meditação dos leitores deste jor-

nal, a palavra que está no evangelho de Cris-

to, segundo escreveu São João no Capítulo 3, 

versículo 16, que diz que “Deus amou o mun-

do de tal maneira, que deu seu fi lho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pere-

ça, mas tenha a vida eterna”, esse texto rela-

ta o grande amor de Deus, o maior ser, amou 

o mundo, como todo o seu sentimento, toda a 

multidão de uma maneira tão abrangente, que 

por meio do seu fi lho unigênito, para que não 

pereçamos e possamos alcançar a vida eter-

na, ou seja, a melhor vida, demonstrando com 

esta atitude de Jesus Cristo, o seu inesgotável 

amor e o seu grande sacrifício, pela humanida-

de. Deixo esta palavra para refl exão de todos 

os moradores de Santana de Parnaíba.”

Pastor: Ebenezér Francisco de Paula
Igreja Evangélica Assembléia
de Deus - Ministério Belém
Rua Lua Minguante, 11 Fazendinha
Horário dos Cultos: Quarta, Sexta e
Domingo, das 19h às 21h

posição de artes plásticas “POÉTICA 
INTERIOR”.
 Em cartaz até o dia 25 de maio, a 
mostra composta por quadros e es-
culturas de oito artistas da cidade de 
Araraquara pode ser conferida no pró-

prio Instituto Giramundo, localizado 
na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 10 
Centro Histórico de segunda à quinta-
-feira das 09h00 às 17h00, às sextas-
-feiras das 09h00 às 20h00 e aos sába-
dos e domingos das 12h00 às 20h00.

 Além do apoio da Prefeitura, a ex-
posição conta com o patrocínio da 
empresa Roccati. Mais informações 
podem ser obtidas no Instituto de Ar-
tes de Santana de Parnaíba pelo tele-
fone (11) 4154-6018. 

Foto: Divulgação
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Prefeitura realizará obras no  terminal rodoviário Central para trazer mais  comodidade  aos usuários do transporte coletivo da região

 Com o objetivo de melhorar as con-
dições dos usuários do terminal rodo-
viário localizado no Centro da cidade, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, está 
realizando estudos do projeto de im-
plantação do novo terminal que será 
construído no mesmo local do atual. 
O projeto básico está previsto para 
ser entregue no fi nal do mês de maio, 
quando será analisado pelas Secreta-
rias de Obras e Finanças sobre o cus-
to necessário para a construção do 
terminal, que será iniciada em até três 
meses, sendo concluída no primeiro 
semestre de 2015.
 As obras do novo terminal serão 
executadas em duas etapas, que serão 
realizadas simultaneamente: uma de-
las trata da cobertura completa do ter-
minal, que será de estrutura metálica, 
bem como os pilares de sustentação 
evitará que os usuários do transpor-
te público fi quem esperando o ôni-
bus, em meio ao clima quente e frio ou 
sob forte chuva. Eles serão confeccio-
nados em uma empresa especializa-
da em estruturas pré-moldadas, para 
que, assim que fi carem prontas sejam 
transportadas e instaladas. Já no local 
da obra, a estrutura atual, assim co-
mo o banheiro público, a pista de ska-
te, o ponto de táxi e o setor de empla-
camento de veículos serão demolidos 
para que o terminal tenha mais espa-
ço, além da realização dos trabalhos 
de pavimentação, implantação de uma 
nova drenagem e aumento do nivela-
mento da via em 50 cm, evitando que 
haja inundações no local, algo comum 
no local na época das chuvas. Desta 

Texto: Renato Menezes

forma, o terminal será concluído mais 
rapidamente. Um novo local de em-
placamento de veículos já foi defi nido, 
enquanto que uma nova pista de skate 
será construída em um local que está 
sendo analisado pela secretaria.
 O novo terminal irá possuir três pla-
taformas de embarque e desembar-
que, sendo uma central, que terá seis 
metros de comprimento e duas late-
rais contendo cerca de 3,5 metros, tri-
plicando o número de paradas de ôni-
bus em comparação ao terminal atual.
 O secretário de Planejamento e 
Meio Ambiente Jaderson Spina, co-
mentou sobre as instalações do novo 

terminal, “ Além de ser um ambiente 
totalmente coberto, terá novos sanitá-
rios, três quiosques para venda de ali-
mentação, venda de bilhete de ônibus, 
iremos transferir a banca de jornal que 
hoje se encontra ao lado da padaria 
para dentro do terminal, com instala-
ções mais modernas, comentou o se-
cretário que salienta que a proposta é 
que o novo terminal possa atender a 
demanda da população até a implan-
tação de um terminal intermunicipal, 
“Parte destes ônibus que circulam ho-
je nesta rodoviária, que chamamos de 
terminal central, eles serão transferi-
dos para este terminal rodoviário inter-

municipal, aliviando o fl uxo de ônibus 
que se concentra hoje neste terminal” 
salientou Jaderson.
 O fl uxo de algumas ruas próximas 
ao terminal de ônibus também sofre-
rá alterações, visando facilitar a vida 
de quem necessita do transporte co-
letivo. O ponto de táxi será coloca-
do entre a Casa do Norte e a Pada-
ria Central e o local onde se encontra 
o terminal não permitirá a passagem 
de veículos, sendo o fl uxo desviado 
para a Rua José Domingos Branco, 
trazendo mais comodidade e segu-
rança aos moradores e trabalhado-
res da região.

 Atendendo a uma reivindicação 
dos moradores do município, a pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Obras, dará início, no fi m de maio, 
às obras de construção do novo ve-
lório municipal. 
As novas instalações serão cons-
truídas no mesmo local do atual ve-
lório. O novo ambiente utilizado pa-
ra prestar as últimas homenagens 
aos entes queridos, contará com 
cinco salas para acomodar melhor 
tanto a urna mortuária, quanto aos 
seus familiares, sala de espera com 
capacidade para mais de cem pes-
soas, sala de preparação do fale-
cido, espaço ecumênico para re-
alização de cerimônias religiosas, 
sanitários, administração, além de 
um depósito de materiais. Já o atu-
al estacionamento será ampliado 
com mais 20 vagas.
 A obra terá duração de aproxi-
madamente sete meses e a previ-
são de entrega será no fi nal do se-
gundo semestre de 2014.

Prefeitura inicia construção do novo velório
municipal na segunda quinzena de maio

Prefeitura vai construir novo
Terminal Rodoviário Central

Novo velório municipal será construído no mesmo local e a previsão de entrega será no segundo semestre de 2014 

Texto: Renato Menezes
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Prefeitura realiza neste sábado, (10/05), 
evento de Regularização de imóveis
 A Prefeitura, por intermédio da Secretária Mu-
nicipal de Habitação, promove neste sábado, 
(10/05), a partir das 09 horas, um evento de Re-
gularização Fundiária no Colégio Municipal Abelar-
do Marques da Silva, localizado na Rua Alagoas nº 
150, Fazendinha.
 O objetivo da campanha é ordenar e legalizar 
ocupações de áreas urbanas consolidadas, promo-
vendo melhorias na qualidade de vida do munícipe, 
adequando o desenvolvimento das funções sociais 
e da propriedade urbana do município.
 Vale lembrar que o evento será direcionado 
aos moradores de áreas urbanas ocupadas irre-
gularmente para fi ns de habitação, a ação tam-
bém resgata a cidadania e qualidade de vida da 
população.

Regularização Fundiária

 Regularização fundiária, em termos gerais, é o 
processo que inclui medidas jurídicas, ambientais e 
sociais, com a fi nalidade de integrar assentamentos 
irregulares ao contexto legal das cidades.
 A Lei Federal nº11. 977/2009 defi ne regulariza-
ção fundiária como o “conjunto de medidas jurídi-
cas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irregulares e à titu-
lação de seus ocupantes, de modo a garantir o di-
reito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

Texto: Sidnei Rodrigues

Construção da Quadra do Jardim
Rubi entra na fase � nal das obras

 Atendendo a uma reivindicação antiga mora-
dores da região, a Prefeitura, por intermédio da 
Secretaria de Serviços Municipais, vai entregar 
em breve mais uma quadra de grama sintética no 
município.
 Localizada na Rua Guarujá, no Jardim Rubi, a 
construção que teve início em meados de feverei-
ro, já está na fase fi nal. Já foram executados no 
local os serviços de pintura e colocação de alam-
brado e tela de proteção de área. 
 A quadra sintética terá 756 metros quadrados, 
dimensões ofi ciais determinadas pelas entidades 
esportivas para a prática de futebol e, a exemplo 
das demais, contará com arquibancada e postes 
de iluminação, para que os moradores possam 
utilizá-las à noite.  De acordo com o engenhei-
ro Maurício Nunes, secretário encarregado das 
obras, a previsão é que a quadra seja inaugurada 
até o fi nal deste semestre.
 Atualmente o município já conta com três qua-
dras de grama sintética, localizadas nos bairros 
Jardim São Luís, Vila Esperança e Jardim Isau-
ra. Além da quadra do Jardim Rubi, também es-
tão em andamento as dos bairros Parque dos Eu-
caliptos e a que faz parte das obras do Parque 
Municipal Colinas da Anhanguera, todas previstas 
para serem entregues ainda este ano.

Modelo de quadra sintética
implantada no Jardim São Luiz
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DECRETO  N°  3.616,  DE  25  DE  ABRIL  DE  2014 
(Dá nova redação ao artigo 3º, do Decreto nº 3.521, de 17 de novembro de 2003).

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

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 3º, do Decreto nº 3.521, de 17 de novembro de 2003, com alterações introduzidas pelos Decretos 
nº 2.714/05, 3.059/08, 3.281/11 e 3.295/11, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º. O Comitê referido no artigo 1° será composto da seguinte forma:

I    -    Área Técnica da Saúde da Mulher:
           Sandro Benetti;

II   -   Área Técnica da Saúde da Criança:
          Heloisa Morishita;

III   -  Vigilância Epidemiológica:
           Cesar augusto Dutra dos Santos;

IV   -  Assistência Social:
           Valquiria de Conto;

V   -    Enfermagem:
           a) Atenção Básica – Alzira de Fátima Cordeiro;
           b) Atenção Secundária – João Claudio Albertini;

VI   -  Pediatria – Saúde Escolar:
         Heloisa Morishita;

VII  -  Munícipe – Representante do COMUS:
          Maria José Martins Fernandes Coelho;

VIII - Núcleo de Informação da Saúde:
        Atsuko Kawai;

IX  -   Presidente do Comitê de Mortalidade Materno Infantil:
         Kazuyo Uenaka dos Santos Pereira.”

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

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Atuariais
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: 
ETAA ESCRITÓRIO TÉC. DE A. DE A. ATURIAL  – DATA: 04/04/14 – VALOR GLOBAL: R$ 61.504,80 (sessenta e um mil e 
quinhentos e quatro reais e oitenta centavos) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 30 de Abril de 2014

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: Mi-
randa Rodrigues Palavéri e Machado Advogados  – DATA: 16/04/14 – VALOR GLOBAL: R$ 57.032,28 (cinqüenta e sete mil 
e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 30 de Abril de 2014

Edital de Convocação para Audiência Pública

De acordo com artigo 12, da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, ficam convo-
cadas a população, associações de bairros, entidades representativas da sociedade civil e demais interessados, a participa-
rem da audiência pública, a realizar-se no dia 28 de Maio de 2014, às 10h00, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada 
na Rua Porto Rico, nº 231, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para análise e ampla divulgação do 
relatório e prestação de contas do 1º quadrimestre de 2014, da Secretaria Municipal de Saúde.

Santana de Parnaíba, 07 de maio de 2014.

Dr. Glauco Tadeu de Souza Costa
Secretário Municipal da Saúde

NOTIFICAÇÃO

DANIELA APARECIDA DA SILVA:
Solicitamos sua presença perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, 

sito à Rua Indalécio C. Santana, nº 149, Centro, Santana de Parnaíba/SP, para tomar ciência do Processo Administrativo 
n.º 012/2014, instaurado contra vossa senhoria por INASSIDUIDADE HABITUAL.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

NOTIFICAÇÃO

DINALVA FERREIRA MARTINS:
Cientificamos, Vossa Senhoria que a contar desta Publicação, fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para apresenta-
ção de Recurso, no tocante ao Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Processo Adminis-

trativo n.º 005/2014.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

NOTIFICAÇÃO

MARIA SONIA DA SILVA:
Cientificamos, Vossa Senhoria que a contar desta Publicação, fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para apresenta-
ção de Recurso, no tocante ao Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Processo Adminis-

trativo n.º 006/2014.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 006/14 – Proc. Adm. Nº 078/14

Registro de preços para a aquisição de material e equipamentos de fisioterapia

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
038/2014 – Empresa: Marliana Comércio Representações e Serviços Ltda ME para os itens 10 – 
R$ 35,00/Unid, 34 – R$ 151,66/Unid, 35 – R$ 151,66/Unid, 36 – R$ 151,66/Unid, 54 – R$ 34,50/
Unid, 55 – R$ 30,22/Unid, 56 – R$ 20,70/Unid, 57 – R$ 11,04/Unid, 58 – R$ 13,66/Unid, 59 – R$ 
11,04/Unid, 60 – R$ 55,20/Unid, 61 – R$ 82,66/Unid, 62 – R$ 82,66/Unid, 63 – R$ 82,66/Unid e 64 
– R$ 41,26/Unid, ATA 039/2014 – Empresa: Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos 
e Ortopédicos Ltda para os itens 01 – R$ 330,00/Unid, 02 – R$ 2.140,00/Unid, 03 – R$ 2.300,00/
Unid, 05 – R$ 1.490,00/Unid, 11 – R$ 79,00/Unid, 12 – R$ 395,00/Unid, 13 – R$ 31,60/Unid, 14 
– R$ 41,00/Unid, 15 – R$ 55,00/Unid, 26 – R$ 230,00/Unid, 28 – R$ 2,66/Unid, 30 – R$ 104,00/
Unid, 32 – R$ 47,00/Unid, 41 – R$ 19,50/Metro, 44 – R$ 34,00/Metro, 45 – R$ 23,00/Metro, 48 – 
R$ 1.135,00/Unid, 50 – R$ 78,00/Unid, 53 – R$ 15,38/Unid, 65 – R$ 730,00/Unid, 69 – R$ 97,00/
Unid, 70 – R$ 109,80/Unid e 72 – R$ 300,00/Unid, ATA 040/2014 – Empresa: Biosantec Comércio 
de Artigos Hospitalares Ltda EPP para os itens 04 – R$ 6.158,00/Unid, 06 – R$ 900,00/Unid, 08 – 
R$ 165,81/Unid, 09 – R$ 7,62/Unid, 16 – R$ 53,00/Unid, 17 – R$ 61,00/Unid, 18 – R$ 89,00/Unid, 
19 – R$ 89,00/Unid, 20 – R$ 89,00/Unid, 21 – R$ 89,00/Unid, 22 – R$ 89,00/Unid, 23 – R$ 51,00/
Unid, 24 – R$ 89,00/Unid, 25 – R$ 146,00/Unid, 27 – R$ 2,64/Unid, 29 – R$ 173,00/Unid, 31 – R$ 
135,00/Unid, 33 – R$ 61,00/Unid, 37 – R$ 11,30/Unid, 38 – R$ 43,50/Unid, 39 – R$ 20,30/Metro, 
40 – R$ 13,00/Metro, 42 – R$ 17,30/Metro, 43 – R$ 20,36/Metro, 46 – R$ 48,00/Metro, 47 – R$ 
807,00/Unid, 49 – R$ 418,00/Unid, 51 – R$ 60,50/Unid, 52 – R$ 177,00/Unid, 66 – R$ 15,17/Unid, 
67 – R$ 17,42/Unid, 68 – R$ 17,36/Unid e 71 – R$ 94,60/Unid e ATA 041/2014 – Empresa: Vibel 
Comercial Ltda para o item 07 – R$ 1.800,00/Unid.

Santana de  Parnaíba, 07 de Maio de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

R E T I F I C A Ç Ã O

Na publicação veiculada de 7 a 11 de abril de 2014, edição 21, pagina 9 - Decreto nº 3.612, de 4 
de abril de 2014 - onde se lê: “a) parte do lote 08, da quadra “02”, localizado na Rua Rosemary 
Siqueira Lopes, Jardim Clementino, constituído de 71,50m², que consta pertencer a PLINIO LUIZ 
GALLUCCI VIEIRA E OUTROS ou quem de direito; b) parte do lote 02, da quadra “48”, localizado 
na Rua Zuleika Pedroso de Siqueira, Jardim Clementino, constituído de 78,93m², que consta per-
tencer a PLINIO LUIZ GALLUCCI VIEIRA E OUTROS ou quem de direito.– leia-se: “a) parte do lote 
08, da quadra “02”, localizado na Rua Rosemary Siqueira Lopes, Jardim Clementino, constituído de 
71,50m², que consta pertencer a PLINIO LUIZ GALLUCCI VIEIRA ou quem de direito; b) parte do lote 
48, da quadra “02”, localizado na Rua Zuleika Pedroso de Siqueira, Jardim Clementino, constituído 
de 78,93m², que consta pertencer a PLINIO LUIZ GALLUCCI VIEIRA ou quem de direito”.
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  DECRETO Nº  3.619, DE 28 DE ABRIL DE 2014
  (Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).
 
  ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 
3.347, de 25 de novembro de 2013, decreta:

  Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codifi-
cação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

 02-PODER EXECUTIVO
 0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 0208-3.3.90.36-0413100142024- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Despesas de Custeio – Secretaria de Comunicação Social
 (Código Contábil 95) ......................................... R$ 40.000,00

 0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0209-4.4.90.52-0412200151010- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – SMTI 
 (Código Contábil 97) ......................................... R$ 100.000,00

 0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 0210-3.3.90.39-1212200162028- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação 
 (Código Contábil 113) ....................................... R$ 100.000,00

 0210-3.3.90.30-1236100172030- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 125) ....................................... R$ 1.000.000,00

 0210-3.3.90.30-1236100172030- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 126) ....................................... R$ 500.000,00

 0210-3.3.90.39-1236100172030- Outros Serviços de Terceiros  – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 129) ....................................... R$ 1.000.000,00

 0210-3.3.90.30-1236200182032- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Ensino Médio
 (Código Contábil 141) ....................................... R$ 200.000,00

 0210-4.4.90.51-1236500201016- Obras e Instalações
 Construção de Unidades Escolares – Inclusive Desapropriação e Afins – Creche
 (Código Contábil 146) ....................................... R$  285.000,00

 0210-3.3.90.39-1236500202035- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Creche
 (Código Contábil 155) ....................................... R$ 200.000,00

 0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Pré Escola
 (Código Contábil 166) ....................................... R$ 200.000,00

 0210-3.3.90.39-1236700222039- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Educação – Ensino Especial
 (Código Contábil 176) ....................................... R$ 100.000,00

 0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
 0211-3.3.90.30-2781200232041- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria de Esportes
 (Código Contábil 186) ....................................... R$ 500.000,00

 0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0216-3.3.90.39-1030100772128- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Atenção Básica - FMS
 (Código Contábil 355) ....................................... R$ 592.000,00

 0216-3.3.90.39-1030200792131- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Atenção Especializada - FMS
 (Código Contábil 386) ....................................... R$ 1.046.000,00

 0216-3.3.90.39-1030400812135- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Proteção à Saúde e Vigilância Sanitária - FMS
 (Código Contábil 446) ....................................... R$ 46.000,00

 0216-4.4.90.52-1030500821103- Equipamentos e Material Permanente

 Equipamentos e Material Permanente – Proteção à Saúde e  Vigilância Epidemiológica - FMS
 (Código Contábil 449) ....................................... R$ 80.000,00

 0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 0219-4.4.90.52-0824400341032- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – Fundo Municipal de Assistência Social
 (Código Contábil 484) ....................................... R$ 40.000,00

 0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 0222-4.4.90.51-1545100371037- Obras e Instalações
 Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia Elétrica e Afins
 (Código Contábil 516) ....................................... R$  500.000,00

 0222-4.4.90.51-1545200371042- Obras e Instalações
 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Repartições Públicas, inclusive Desapropriação e Afins
 (Código Contábil 529) ....................................... R$  450.000,00

 0230-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
 0230-4.4.90.52-2678200461050- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – Transporte e Trânsito
 (Código Contábil 586)........... ............................ R$ 150.000,00
 SOMA R$ ................................................... 7.129.000,00

  Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será co-
berto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a se-
guir exposta:

 02-PODER EXECUTIVO
 0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 0208-3.3.90.39-0413100142024- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesas de Custeio – Secretaria de Comunicação Social
 (Código Contábil 96) ......................................... R$ 40.000,00

 0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0209-3.3.90.39-0412200152026- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Tecnologia da Informação 
 (Código Contábil 104) ....................................... R$ 100.000,00

 0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 0210-4.4.90.51-1236100171013- Obras e Instalações
 Construção de Unidades Escolares – inclusive Desapropriação e Afins – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 116)......................................R$ 2.345.000,00

 0210-4.4.90.52-1236500201015- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – Creche
 (Código Contábil 145) ....................................... R$ 300.000,00

 0210-4.4.90.51-1236500211018- Obras e Instalações
 Construção de Unidades Escolares – inclusive Desapropriação e Afins – Pré Escola
 (Código Contábil 157).......................................R$ 850.000,00

 0210-4.4.90.51-1236500211075- Obras e Instalações
 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares – Pré Escola
 (Código Contábil 158).......................................R$ 90.000,00

 0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
 0211-4.4.90.51-2781200231021- Obras e Instalações
 Construção de Unidades Esportivas – inclusive Desapropriação e Afins
 (Código Contábil 178)........................................R$  300.000,00

 0211-3.3.90.39-2781200232041- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Esportes
 (Código Contábil 189) ....................................... R$ 200.000,00

 0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 0216-3.3.90.39-1030200802133- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Atenção Hospitalar - FMS
 (Código Contábil 406) ....................................... R$ 1.804.000,00

 0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 0222-4.4.90.51-1545100371039- Obras e Instalações
 Escadarias, Muros, Passeios Públicos, inclusive Desapropriação e Afins
 (Código Contábil 519) ....................................... R$ 300.000,00

 0222-4.4.90.51-1545100371041- Obras e Instalações
 Canalização de Córregos, inclusive Desapropriação e Afins
 (Código Contábil 521) ....................................... R$ 200.000,00

 0222-3.3.90.39-1545100372061- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Obras
 (Código Contábil 528) ....................................... R$ 450.000,00

 0230-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
 0230-3.3.90.39-2678200462077- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Transporte e Trânsito
 (Código Contábil 593) ....................................... R$ 150.000,00
 SOMA R$ 7.129.000,00

  Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

  Santana de Parnaíba, 28 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

PROCESSO SELETIVO INTERNO- EDITAL 01/2014

E D I T A L  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  N º  0 3
 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, RETIFICA as inscrições Deferidas do Processo 
Seletivo Interno - Edital nº 01/2014, a saber:

Onde se lê:
Qt. Pront. Nome Sede Cargo Atual Admissão Deferimento

107 10372 ADRIANA FOSCHIANI 
DE SOUZA 

Arco - 
Íris

Professor de Educação 
Básica I  150

05/02/2004 Deferido

Leia-se:
Qt. Pront. Nome Sede Cargo Atual Admissão Deferimento

107 10362 GISELLE ROCHA CIRI-
NO DE ALMEIDA 

Sebastião Professor de Educação 
Básica I  180

05/02/2004 Deferido

Permanecem inalterados os demais deferimentos.
Santana de Parnaíba, 05 de maio de 2014.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
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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 do-
cumentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 004/2011 PEB I (Educação Básica): 075- Solange dos Santos Alves-RG/SP-33.439.733-9.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados 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 Nutricionista: 010- Luciane Vicente de Alvarenga Moraes-RG/SP-34.019.318-9.Concurso Pú-
blico  003/2013 Agente de Organização Escolar: 036- Marina Ribeiro Torsani-RG/SP-48.031.206-0; 037- Juliana dos 
Santos Novo-RG/SP-42.770.905-2; 038- Carla Xavier Moreira-RG/SP-43.141.891; 039- Rejane Cavalcante Araújo Joviano-
-RG/SP-29.706.139-2;040-Sandra Regina Oliveira de Araújo-RG/SP-39.770.042-8; 041- Cristianne Cavalcante dos San-
tos Furini-RG/SP-11.623.853; 042- Roselaine Toledo Piza-RG/SP-32.042.501-0; 043- Luciene de Almeida Darino-RG/SP-
35.091.076-5. PEB II (Matemática): 021- Jair Abiaque da Cunha-RG/SP-19.324.618-1; 022- Suellen Costa de Freitas 
Silva-RG/SP-41.235.114-6; 023- Ricardo Alves-RG/SP-42.316.112-X. PEB II (Ciências): 002- Kelly Cristina Oliveira Nasci-
mento-RG/SP-33.716.730-8. PEB II (Língua Portuguesa): 024- Viviane Vasconcelos de Lima Dionizio-RG/SP-41.156.619-
2. PEB II (História): 011- Paulo Ernesto Moraes Dias-RG/SP-39.476.862-0.

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, mu-
nidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013 PEB II (Inglês): 011- Anderson dos Santos da Silva-RG/SP-30.178.508-9. Oficial Adminis-
trativo: 065- Daniela Costa Ferreira-RG/SP-10.437.636-3; 066- Paula Fernanda Alves da Cruz Oliveira-RG/SP-42.556.137-
9; 067- Lincoln Cimadon de Novaes-RG/SP-49.109.581-8; 068- Amauri da Silva-RG/SP-11.341.399; 069- Kayane Crystine 
Cardoso Gonzaga-RG/SP-43.569.796-7; 070- Cristiano Gomes da Costa-RG/SP-23.482.722-1; 071- Yasmin Amorim Fon-
tana-RG/SP-35.311.335-9; 072- Natã Pereira de Siqueira-RG/MG-19764493.

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: 117- Claudia Fernandes Thomaz-RG/SP-27.617.733-
2; 118- Maria Aparecida Flausino-RG/SP-27.839.303-2; 119- Fabiane Aparecida Trindade Nunes-RG/SP-29.814.194-2; 
120- Cristina Sandes Leite-RG/SP-42.735.103-0; 121- Regirlane Gomes da Costa Medeiros-RG/SP-54.641.946-X; 122- 
Rosangela Maria de Abreu Machado-RG/SP-48.466.005-6; 123- Fabiana Nogueira Marques Cardoso-RG/SP-33.142.907-X; 
124- Shirley Batista Machado Neri-RG/SP-32.618.992-0. Processo Seletivo 006/2013 Agente de Serviços de Alimenta-
ção: 071- Francisca Maria Alves de Oliveira-RG/SP-25.397.989-4; 072- Nadisleide Pereira Gonçalves-RG/SP-57.534.806-9; 
073- Ana Maria Alves da Silva-RG/SP-6498347; 074- Junia Dalete dos Santos-RG/MG-13.132.813; 075- Maria Aparecida 
Lima Rodrigues-RG/SP-48.549.588-0; 076- Maria Angelica Pereira-RG/SP-42.586.642-7; 077- Regiane Andrade de Sousa-
-RG/SP-45.390.694-1.

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: 071- Maria da Conceição Cardoso-RG/SP-21.451.035; 072- 
Jose Ramos Ferreira da Silva-RG/SP-3.713.190; 073- Patricia Emily da Silva Ricomini-RG/SP-35.943.215-3. Agente de 
Serviços Gerais: 017- Gerilda Dias Lopes-RG/SP-54.464.681-2. PEB I (Educação Básica): 005- Adriana Matreiro Car-
valho-RG/SP-28.491.080-6. PEB I (Educação Infantil): 004- Leide Borges dos Santos-RG/SP-18.440.401-0. Profes-
sor Adjunto: 013- Margareth Baldez Lima de Oliveira-RG/SP-36.575.046-3; 014- Rusani de Santana Carvalho-RG/SP-
53.390.678-7; 015- Iolanda Lopes Morais-RG/SP-37.920.942-1. PEB II (Matemática): 006- Jaqueline Zanardo Vilar-RG/
SP-40.643.405-0.

Santana de Parnaíba, 09 de maio de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

  DECRETO Nº  3.620, DE 28 DE ABRIL DE 2014
  (Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).
 
  ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei 
Municipal nº 3.347, de 25 de novembro de 2013, decreta:

 Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codificação (ins-
titucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

 02-PODER EXECUTIVO
 0206-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
 0206-3.3.90.39-0412100122020- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de 
 Planejamento e Meio Ambiente
 (Código Contábil 711) ......................................................R$ 250.000,00
 
 Art. 2º.  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com 
recursos de excesso de arrecadação, previstos no inciso II do  parágrafo 1º, c.c parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64, a seguir expostos:

 1000.00.00.00 – Receitas Correntes
 1700.00.00.00 – Transferências Correntes
 1760.00.00.00 – Transferências de Convênios
 1762.00.00.00 – Transferências dos Estados 
 1762.99.00.00 – Outras Tansferências de Convênios .......R$ 250.000,00

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 Santana de Parnaíba, 28 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  Nº  3.621  DE  30  DE  ABRIL  DE  2014
  (Dispõe sobre os critérios para concessão do abono instituído 
pela Lei Municipal nº 2.840, de 09 de novembro de 2007 e dá outras providências).

  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 concessão do abono instituído pela Lei Municipal nº 2.840 de 09 de novembro de 2007 e de acordo 
com o artigo 3º, incisos I e II da Lei 3.116 de 25 de maio de 2011, será feito na conformidade das disposições deste Decreto 
e abrangerá os servidores ocupantes dos cargos de Professor Adjunto, Professores PEB I, PEB II, PEB II Educação Especial, 
Coordenador Pedagógico, Assistente de Diretor, Assistente Técnico Educacional, Assessor Técnico Educacional, Diretores, 
Supervisor Pedagógico e Professores efetivos e/ou conveniados, comissionados junto a Secretaria Municipal de Educação.

 Art. 2º. O valor do abono será definido e calculado individualmente e pago ao servidor lotado em pleno exer-
cício, de acordo com os seguintes critérios e percentuais, a saber:

a) 100% (cem por cento) para os servidores que tenham sido admitidos até o dia 30 de abril de 2014, e que possuam carga 
horária mensal igual ou acima de 150 horas;

b) 80% (oitenta por cento) dos valores para os servidores que tenham sido admitidos entre 01 de maio de 2014 a 30 de ju-
nho de 2014 ou que possuam carga horária mensal de 120 a 149 horas;

c) 60% (sessenta por cento) dos valores para os servidores que tenham sido admitidos entre 01 de julho de 2014 a 31 de 
agosto de 2014 ou que possuam carga horária mensal de 70 a 119 horas;

d) 40% (quarenta por cento) dos valores para os servidores que tenham sido admitidos entre 01 de setembro de 2014 a 31 
de outubro de 2014 ou que tenham carga horária mensal igual ou inferior a 69 horas;

e) os servidores que forem admitidos a partir de 01/11/2014, não farão jus ao bônus;

f) os valores estabelecidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” serão reduzidos em 10% caso o servidor possua uma ou mais ad-
vertências, ou 20% caso o servidor possua uma ou mais suspensões;

g) o valor a ser pago ao servidor será referente ao cargo/função que este eventualmente ocupar em 31/10/14;

h) o valor a ser pago ao Professor PEB II será de acordo com a carga horária mensal que este possuir em 31/10/14;

i) os profissionais do magistério efetivos e/ou conveniados, comissionados para prestar serviço junto a Secretaria Municipal 
de Educação receberão o valor correspondente ao cargo efetivo;

j) os profissionais do magistério que se afastaram por mais de 20 (vinte) dias corridos ou intercalados no período de 
01/02/14 a 31/10/14 não farão jus ao benefício.

 Parágrafo único. Caso o profissional exceda o número de dias descrito na alínea “j”, deverá entrar com re-
querimento junto a Secretaria da Educação, para que os casos sejam analisados.

 Art. 3º. Serão considerados como de efetivo exercício de acordo com o artigo 35 da Lei 3.116 de 25 de maio 
de 2011, para todos os efeitos legais, as situações decorrentes de:

a) Casamento, até 8 (oito) dias;

b) Luto - 04 (quatro) dias consecutivos, pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, entea-
do, irmãos e irmãs, avós, netos ou menor sob sua guarda ou tutela;

c) Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

d) Doação de Sangue;

e) Licença Prêmio;

f) Licença à gestante, à adotante e à paternidade;

g) Licença Saúde ao servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional;

h) Férias.

 Art. 4º. Não serão considerados como de efetivo exercício de acordo com o artigo 36 da Lei 3.116 de 25 de 
maio de 2011, para todos os efeitos legais, as situações decorrentes de:

a) Atestados médicos;

b) Declaração Médica (declaração de horas);

c) Falta;

d) Licenças Saúde;

e) Licenças para tratar de assuntos particulares;

f) Licenças para cuidar de pessoa da família;

g) Afastamento junto a outras Secretarias do Município.

 Art. 5º. A importância paga a título de abono não tem natureza salarial nem remuneratória, não se incorpora 
à remuneração, não será computada para efeito de cálculo do 13º salário e não constituirá base de cálculo de contribuição 
previdenciária ou de assistência à saúde.

 Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrario.

Santana de Parnaíba, 30 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 celebra no próximo dia 10/05 
a tradicional Festa do Cururuquara 
 A Prefeitura, por intermédio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo, irá reali-
zar no próximo dia 10/05, a 127ª Festa 
do Cururuquara em Santana de Par-
naiba a partir das 17:00h.
 O evento que já virou uma tradição 

da cidade faz um resgate histórico-
-cultural e seu principal objetivo é co-
memorar a abolição da escravatura no 
Brasil, que ocorreu em 13 de maio de 
1888, por meio da Lei Áurea.
 Atualmente os descendentes dos 

ex-escravos promovem a festa que ini-
cia com a procissão de São Benedi-
to (protetor dos escravos) e Nossa Se-
nhora do Carmo, em seguida ocorre à 
apresentação com samba de bumbo. 
 O acesso ao Cururuquara é pelo 
Km 40,5 da Rodovia Castello Branco, 
sentido interior/capital, após o Casteli-
nho da Pamonha, próximo à passare-
la de pedestres. O início da festa é às 
17:00h. E a “Procissão do Encontro” 
às 18:00h. Confi ra programação com-
pleta no quadro abaixo.

Surgimento da Festa 

 Muito felizes com a assinatura da 
Lei Áurea, os escravos de Nhô Bueno 
foram até a Capela de São Benedito, 
conhecida como Capela das Palmei-
ras, para agradecer a liberdade.
 De acordo com registros históri-
cos, os negros permaneceram no lo-
cal durante quatro dias, dançando, 
cantando e tocando samba de bum-
bo. Em louvor ao santo, eles planta-
ram quatro coqueiros em frente à ca-
pela. Desde então, os ex-escravos e 
seus descendentes passaram a se 
reunir no mesmo local, todos os anos, 
para lembrar a data.
 Antigamente, a imagem de São 
Benedito permanecia por um ano na 
casa de um dos moradores do bairro. 

E, sempre no dia 13 de maio, os fi éis 
iam até o local onde o santo estava 
hospedado e o levavam até a Igreja. 
Depois da missa e das festividades, a 
imagem seguia em cortejo até a casa 
de outro morador.
 Anos depois, começaram a ser re-
alizadas duas procissões, que se en-
contravam no meio do caminho e 
seguiam juntas até a Igreja. Com a do-
ação da imagem de Nossa Senhora 
do Carmo, no fi nal da década de 60, 
uma das procissões começou a sair da 
Igreja de São Benedito, com a imagem 
da Santa, e a outra da Capelinha, com 
a de São Benedito. 
 Quando os cortejos se encontra-
vam, acontecia uma queima de fogos 
e os seus integrantes retornavam jun-
tos à Igreja, onde era realizada uma 
missa. Em seguida, era feito o levan-
tamento do mastro, tradicionalmente 
socado pelos festeiros, por acredita-
rem que o ato traz bons fl uídos. Essa 
tradição mantém-se até os dias de ho-
je, sendo repetida na Festa do Cururu-
quara, todos os anos. 
 Mais tarde, foram incluídos na 
festa os violeiros, assim como o lei-
lão de prendas e a quermesse. Com 
o dinheiro arrecadado nas festas, foi 
construída a Igreja atrás da centená-
ria Capela de São Benedito, no fi nal 
da década de 60.

Programação no dia do evento

17h Reza Cabocla
18h Procissão
19h Missa
19h50 Levantamento do Mastro
20h Bumbos do Cururuquara
20h30 Samba do Cururuquara
21h30 às 22h30 Programação da Igreja
22h30 Apresentação de Samba de Bumbo

samba tradicional realizado no centro do bairro

A tradicional procissão de São Benedito
acompanhada pelos fiéis pelas ruas do Cururuquara 

Fotos: Divulgação                 Texto: Cintia Almeida

Prefeitura entrega mais 200 kits
do Programa Mãe Parnaibana
 A Prefeitura de Santana de Parna-
íba por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social realizou 
na terça, quarta e quinta-feira (06,07 e 
08/04) a entrega de Kits Enxovais às 
mães assistidas pelo Programa Mãe 
Parnaibana nos bairros Fazendinha, 
Cid. São Pedro e Jardim Itapuã.
      As entregas foram realizadas nos 
colégios municipais Imidio Giuseppe 
(Fazendinha), Ana Aparecida (Cid. São 
Pedro) e no CRAAS do Jardim Itapuã.   
 Nesses três dias foram distribuí-
dos ao todo, mais de 193 kits de en-
xoval compostos por: saída materni-
dade; pares de meias; pomada para 
assadura; calças plásticas; fraldas de 
pano; toalha de banho; mijões; ma-
cacões; bodies; kit mamadeira; kit de 
escova e pente de cabelo; cobertor; 
banheira; chupeta; bolsa gestante 
e kit papinha, além de um moderno 
carrinho para transportar as crianças 
e que também pode ser utilizado co-
mo berço.

Carrinho e enxoval que foram entregues 
pelo programa Mãe Parnaibana

Foto: Marcio Koch                 Texto: Sidnei Rodrigues

 A moradora do bairro 120 Jaque-
line Ferreira informa sua satisfação 
em ganhar o kit enxoval. “Estou mui-
to feliz em receber o kit, essa medida 
tomada pela prefeitura ajuda muitas 
mães carentes da região, o carinho 
que eles têm com cada uma de nós 
é muito grande, todos os exames e 
acompanhamentos realizados desde 
o começo da gestação é muito im-
portante, eu agradeço a Deus por co-
locar pessoas tão boas pra adminis-
trar essa cidade”.  
 Vale lembrar que cada mãe que 
recebe o Kit Enxoval é assistida pelo 
Programa Mãe Parnaíbana que realiza 
todos os exames médicos necessários 
à gestante, que são acompanhadas 
por um médico ginecologistas obste-
tra desde o inicio da gestação, além 
de toda assistência à Saúde da mãe e 
do bebê. O programa também propor-
ciona diversos benefícios como vale 
transporte para realização de exames 
e acompanhamento médico.
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6 festas do Dia do Trabalhador
atrairam mais de 40 mil pessoas

Prefeitura promove no dia 17/05,
Mega Feirão do Emprego na Fazendinha

 A Prefeitura de Santana de Par-
naíba reuniu mais de 30 mil pessoas 
nas seis Festas do Trabalhador reali-

 A Prefeitura de Santana de Parnaíba, 
por meio da Secretaria Municipal de Em-
prego e Desenvolvimento Econômico e 
Social (SEMEDES), irá promover no dia 
17/05, o primeiro Mega Feirão do Emprego 
do município.
 O evento será realizado no bairro da Fa-
zendinha e colocará a disposição da po-
pulação centenas de oportunidades de 
emprego para diversos setores desde em-
presas do ramo industrial, até o ramo de 
comércio e serviços diversos. No decorrer 
do feirão, os moradores poderão fazer en-
trevistas com as empresas presentes no 
local, podendo sair da feira com a sua va-
ga de emprego garantida. Para fazer o ca-
dastro de emprego, o morador deve levar 
o CPF, RG e a Carteira de Trabalho.
 Os munícipes que comparecerem no 
local poderão participar de palestras pre-
paratórias e motivacionais de como se or-
ganizar para uma entrevista de emprego, 
obter informações quanto à elaboração de 
currículo, além de fazer inscrições para os 
cursos de qualifi cação profi ssional como 
informática, pedreiros assentador e reves-
tidor, encanador, eletricista e pintor. O fei-
rão contará também com um espaço volta-

O Mega Feirão do Emprego que
será realizado na Fazendinha no dia 
17/05 busca facilitar a recolocação 

dos moradores do município
no mercado de trabalho ou a

conquista do primeiro emprego

Texto: Renato Menezes

do para emissão da primeira e segunda via 
de carteira de trabalho. No caso de segun-
da via, o trabalhador deve levar a carteira 
de trabalho antiga.
 Para quem busca um estágio na sua 
área de formação, poderá procurar na 
barraca do CIEE e realizar um cadastro 
ou até mesmo ser encaminhado para uma 
entrevista.
 O Mega Feirão do Emprego acontece 
das 10h00 às 17h00, na Avenida Tenen-
te Marques, ao lado da ETEC Bartolomeu 
Bueno da Silva. Para obter mais informa-
ções, os interessados deverão entrar em 
contato com a SEMEDES no telefone (11) 
4622-8250.

A moto 0 km foi o prêmio mais 
aguardado dos sorteios. Foram 
sorteadas oito motos no total 

Nesse ano só no Pq. Santana mais de 
15 mil pessoas compareceram na Festa
do Trabalhador (no destaque a
apresentação do grupo Shekinah)

zadas na última quinta-feira, (01/05). O 
evento que chegou a sua 18ª edição 
aconteceu nos bairros do Colinas da 

Anhanguera, Cidade São Pedro, Par-
que dos Eucaliptos, 120, Jd. São Luis 
e Parque Santana. As festividades co-

meçaram às 9h da manhã e se esten-
deram até a madrugada.
 O prefeito Elvis Cezar parabeni-
zou o ex-prefeito Cezar pela iniciativa 
de ter criado a Festa do Trabalhador 
em seis pontos distintos do município, 
pois entende que o objetivo é levar di-
versão ao maior número de parnaiba-
nos, homenageando assim todos os 
trabalhadores da cidade.
 Elvis Cezar fez questão de pres-
tigiar todas as seis festas e de entre-
gar pessoalmente os diversos prêmios 
sorteados. Foram distribuídos mais de 
248 prêmios ao longo de todo o dia 
como: oito motocicletas 0 Km, 78 TV´s 
de LCD, 90 tablets e 72 bicicletas.
 “Nosso maior desejo com a realiza-
ção dessas seis Festas do Trabalhador 
é levar diversão e lazer ao maior nú-
mero possível de moradores da nossa 
cidade, muito além de presenteá-los 
com os brindes que sorteamos é vê-
-los se divertindo ao lado de suas fa-
mílias”, disse o Prefeito.

Texto: Estela S. Eduardo            Fotos: Linda Marinho
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Nova ponte e rotatórias na Estrada
dos Romeiros entram na fase � nal

 Visando proporcionar aos usuá-
rios que utilizam as vias públicas do 
município, uma melhor circulação, a 
Prefeitura vem realizando uma série 
de obras nos principais logradouros 
da cidade.
 Uma das obras – que é realizada 
em parceria com o Governo do Esta-
do – de grande importância para os 

Texto: Renato Menezes            Fotos: Linda Marinho

veículos que trafegam pela Estrada 
Romeiros, no sentido Centro-Barueri 
é a curva localizada no quilômetro 40 
da via, popularmente conhecida co-
mo “curva da morte” que está sen-
do ampliada, minimizando o risco de 
acidentes no local.
 Além desta região, a duplicação 
da ponte de cimento e a rotatória do 

Parque Santana 2 estão em fase de 
conclusão, assim como as rotató-
rias do bairro Cidade São Pedro e da 
Avenida Tenente Marques, localiza-
da na região da divisa de Santana de 
Parnaíba com Cajamar.
 O secretário de Serviços Municipais 
Maurício Nunes ao vistoriar as obras 
falou sobre outras melhorias para a re-

gião. “Pensamos em criar algo bonito, 
um paisagismo diferente na rotatória 
com a divisa de Barueri. Além de me-
lhorar toda a extensão da estrada nos 
dois sentidos, temos ainda um projeto 
para construção de outra rotatória no 
bairro Tarumã, na altura da Rua Aymo-
rés que benefi ciará os moradores da-
quele local”, comentou o secretário.

Prefeitura executa trabalhos de ampliação da “curva da morte” da Estrada 
dos Romeiros para minimizar o risco de acidentes no local e acelera obras 
de duplicação da ponte de cimento e rotatória do Parque Santana 2

Duplicação da “Curva da Morte” Nova ponte da Estrada dos Romeiros
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Gente que Educa – A educação de
Santana de Parnaíba no rumo certo!
 Criado por meio da parceira entre 
a Prefeitura de Santana de Parnaíba e 
o Instituto Ciência Hoje, o Gente que 
Educa aproxima-se de seu primeiro 
ano comemorando o sucesso nas di-
versas atividades realizadas.
 Lançado em junho de 2013, se tra-
ta de uma plataforma composta por 
uma série de ações coordenadas pe-
la Secretaria de Educação do Muni-
cípio, para atender às demandas da 
rede desde a educação infantil até o 
ensino médio, expande as fronteiras 
da sala de aula, oferecendo elementos 
e atuando nas principais áreas da edu-
cação, além de fortalecer a leitura, a 
compreensão matemática, percepção 
ambiental e letramento, e aspectos da 
alfabetização científi ca que envolvem 
a compreensão dos códigos científi -
cos, que são essenciais para que os 
alunos possam “ler” o mundo e atra-
vés desse processo dinâmico, alcan-
çar seu papel de protagonistas  na so-
ciedade. 
 Tendo como principal meta a im-
plementação de uma estratégia sus-
tentada em um tripé formado por alu-
nos, professores e comunidade, onde 
interagem de forma harmoniosa atra-
vés das atividades propostas, o Gen-
te que Educa promove um ensino de 
integração, no qual o aluno, partici-
pando destes projetos, ele adquire e 
resgata a alegria de aprender.    Já o 
professor, com atividades formativas 
contínuas, é fortalecido no papel de 
docente-discente e pesquisador-me-

diador do aprendizado, enquanto que 
a comunidade é motivada a participar 
de todo o processo, consolidando em 
todo o grupo a atitude participativa.
Para que tenha condições de aplica-
bilidade e replicação, monitoramen-
to, avaliação e controle,  o Gente que 
Educa é concebido em forma de ma-
croprogramas que amparam e direcio-
nam os  projetos desenvolvidos pela 
rede, além de permitir a escolha de fer-
ramentas a partir de critérios pré-es-
tabelecidos. São eles Alfabetização na 
Idade Certa, Cidade Digital, Alfabetiza-
ção Científi ca e Município Leitor

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  
- Tem o  objetivo de reforçar a iniciati-
va de  alfabetizar em Português e Ma-
temática todas as crianças até os oito 
anos de idade, no fi nal do 3º ano do 
Ensino Fundamental, desenvolvendo 
estratégias e selecionando para esse 
fi m  livros didáticos, jogos, materiais 
pedagógicos e obras literárias espe-
cialmente destinados ao ciclo de al-
fabetização. É composto pelos proje-
tos CriaMundi, que atenderá crianças 
do ensino infantil, Mestre dos Contos, 
que atenderá os alunos de 6,7 e 8 anos 
e o Brincadeiras Musicais da Palavra 
Cantada.
 CIDADE DIGITAL - utilização pe-
dagógica de softwares testados e ava-
liados positivamente visando à me-
lhoria da qualidade da educação e 
o aumento do nosso IDEB nacional. 
Seus principais projetos são Opera-

ção Cosmos, um dos melhores games 
educacionais de nosso pais, e o sof-
tware Visual Class, um programa de-
senvolvido para a produção digital de 
projetos.
 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E 
MUNICÍPIO LEITOR – o objetivo é ti-
rar  o aluno do espaço reduzido da sua 
carteira e dos processos construção 
do conhecimento pela memorização, 
repetição e cópia presente nos siste-
mas tradicionais de ensino, estimulan-

do o estudante a ler o mundo a partir 
de seu entorno, carregado de desafi os 
que despertam nele o senso de pro-
tagonismo e o valor de sua participa-
ção nas decisões que transformam a 
sociedade e o mundo. Ler o livro e ler o 
mundo. Seus principais projetos são o 
Santana de Parnaíba sustentável, que 
utilizará materiais de aprendizagem da 
série Vida em Comunidade, o Magia 
de Ler e o Programa Ciência Hoje de 
Apoio à Educação.

Terceira Idade deixa de cobrar
taxa de mensalidade para idosos

 Uma boa notícia para os idosos moradores de Santa-
na de Parnaíba, há um mês a Prefeitura desvinculou a As-
sociação que antes tinha parceria com o Centro de Con-
vivência do Idoso, assim não é mais cobrada à taxa para 
realizar atividades físicas na Terceira Idade, que mesmo 
simbólica, fazia diferença no fi nal do mês e deixava de fo-
ra os que não tinham condições pagar.
 Com isso o Centro de Convivência passa a ser um ór-
gão público administrado somente pela Prefeitura – man-
tenedora do espaço por meio da Secretaria de Assistên-
cia Social, o que trouxe mais vantagens aos idosos, pois 
agora é oferecido almoço e as viagens são gratuitas, 
além de manter o objetivo que é aumentar os dias em 
que os idosos comparecem para realizar suas atividades.
 Para participar e ter direito a esse benefício é neces-
sário que os interessados dirijam-se ao Centro de Con-
vivência da Terceira Idade para realizarem seu cadastro. 
Mais informações podem ser adquiridas no, pelo telefone 
(11) 4154-4687.  

Texto: Cintia Almeida 
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