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Base do Corpo de Bombeiros de Santana de Parnaíba
Mais de 100 atendimentos já realizados com rapidez

Página 2

31 mil kits estão sendo entregues aos alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura, por 
meio da Secre-
taria Municipal 
de Educação, 

iniciou a entrega de uni-
formes escolares na re-
de municipal de ensino. 
O kit conta com duas ca-
misetas de manga curta, 

uma camiseta de manga 
comprida, duas bermu-
das, uma calça de inver-
no, uma calça de verão e 
uma jaqueta com touca. 
As crianças de até cinco 
anos receberão também 
um par de tênis e dois 
pares de meia. Pág. 3

Campeonatos de Futebol e 
futsal seguem a todo vapor

Colégio Infantil do Bairro Cidade São
Pedro será referência de ensino na região

Com a construção de escolas, entrega de materiais e uniformes escolares
a Prefeitura vem fazendo o maior investimento da história em educação

Em apenas 3 anos a Prefeitura pavimentou
mais de 70km de vias em Santana de Parnaíba

Com o maior programa de pavimentação e recapea-
mento de Santana de Parnaíba, e intuito de melho-
rar a vida dos moradores da cidade, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Serviços Municipais, vem in-

tensi� cando os trabalhos em diversos bairros. Pág. 3

A pavimentação da cidade vem se tornando 
referência em programa asfáltico e de

recapeamento na região, são mais
de 20 bairros beneficiados

Em breve os morado-
res do bairro Cidade 
São Pedro poderão 
contar com uma das 

mais completas e maio-
res unidades educacionais 

do município. A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Obras, intensi� cou os 
trabalhos na construção 
do novo colégio do bairro. 
Pág. 5

Organizadas pela Prefeitura, as competições incentivam à 
prática esportiva e proporcionam mais qualidade de vida 
aos participantes. Pág. 6

Moradores do Bairro 120
comemoram a implantação 

da Praça de Esportes

Em apenas três anos a prefeitura já inaugurou se-
te praças poliesportivas e dois parques que pro-
porcionaram mais lazer e qualidade de vida para 

a população. pág. 5

Kit Mãe
parnaibana

tem novidade
para proteger

os bebês
Página 3

Prefeitura
implanta

iluminação
de led

no Viário
da Ponte

Página 4

Campanha
de Vacinação 

contra a
Influenza 
(H1N1)

começa dia 
11/04
Página 4

O melhor
kit escolar
da região

Prefeitura entrega um dos
melhores e mais completos

kits de uniforme escolar do país

Após receberem os uniformes, as crianças
do Colégio Carlos Drumond de Andrade

apresentaram um des� le animado

Foto: Márcio Koch

Foto: Sandro Almeida

Foto: Linda Marinho

Foto: Marcio Koch

Foto: Sandro Almeida
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MOUSSE DE MARACUJÁ SIMPLES
Fonte: http://www.cybercook.com.br

Jovens nascidos em 1998 ou anos anteriores, alistem-se na Junta de Serviço Militar do seu 
município até 30 de Julho de 2016. Os Documentos Necessários: Certidão de Nascimento (origi-
nal), RG, CPF, 01 foto 3x4 (recente e sem data) e Comprovante de Residência. 

ALISTAMENTO MILITAR ATÉ 30 DE JUNHO

A Junta Militar de Santana de Parnaíba está localizada na Rua 
Anhembi, 99 - Centro de Santana de Parnaíba -SP.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4154-1337.

MODO DE PREPARO

• Bata a polpa dos maracujás com as
 3 colheres de água e coe
• No liquidifi cador, bata o suco do
 maracujá, o leite condensado e o
 creme de leite sem soro, por
 5 minutos, pois isto ajuda a � car aerado
• Coloque em uma travessa ou em
 porções individuais e leve para a
 geladeira por 30 minutos, só para � car
 mais consistente e gelado

INGREDIENTES

• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
• 3 maracujás
• 3 colheres de água

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR DE SANTANA DE PARNAÍBA

06/04

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa

Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 654

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

Vaga para Vaga para

Mas. Ambos Idade mínima Idade máxima

Auxiliar Administrativo 2   X 16 21 X Ens. Méd/Incomp

Auxiliar de Linha de Produção 50   X 18 50 X Fundamental

Auxiliar de Linha de Produção 40   X 18 50 X Ens. Médio

Auxiliar Técnico de Refrigeração 2 X   20 50  Fundamental

Chefe de Serviço de Limpeza 2   X 18 40  Fundamental

Corretor de Imóveis 250   X 18 70  Ens. Médio

Costureira de Máquina Reta 3  X  20 50  Fundamental

Técniico Eletrônico de Manutenção 2 X   25 45  Ens. Médio

Embalador  2 X   19 40  Fundamental

Faxineiro 2   X 18 50  Fundamental

Inspetor de Qualidade Material 1 X   22 40  Ens. Médio

Instrutor de Aprendizagem em Informática 1   X 18 40  Ens. Médio

Massoterapeuta 1   X 20 50  Ens. Médio

Mecânico de Motocicleta 2 X   20 45  Ens. Médio

Motorista de Carga a Frete 10 X   21 65  Ens. Méd/Incomp

Op. de Extrusora de Borracha e Plástico 6 X   22 40  Ens. Médio

Operador de Máquinas Fixas, em Geral 6 X   22 40  Ens. Médio

Operador de Moinho e Mistura 3 X   20 45  Fundamental

Operador de Retro-escavadeira 1 X   25 50  Fundamental

Operador de Telemarketing Ativo 50   X 18 55 X Ens. Médio

Operador de Telemarketing Receptivo 40   X 18 45 X Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo 150   X 18 50  Ens. Méd/incomp

Operador de Telemarketing Receptivo 190   X 18 50  Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo-Estagiário 100   X 16 21  Ens. Méd/incom

Prensista 1 X   30 50  Ens. Médio

Soldador 1 X   26 45  Ens. Médio

Vendedor Ambulante 1  X  18 30  Ens. Médio

EscolaridadeQtds. de Vagas
Fem.

Vagas exclusivas
para deficientesOcupação

* Vagas sujeitas a alteraçãões

Primeira cidade em recolocação no mercado de trabalho
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A Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, inau-
gurou a nova sala de medicação 
do PAM Santa Ana. A enferma-

gem agora conta com um amplo espaço, 
em uma moderna sala, com novas ca-
deiras para soro, inalação e medicação.

O antigo espaço foi desativado e se-
rá destinado para outra atividade do 
pronto atendimento hospitalar. As re-
formas de melhorias na unidade de 
saúde não param e em breve serão en-
tregues os novos banheiros, com aces-
sibilidade, que estão sendo construídos 
do lado externo do PAM Santa Ana.

GERAL

A Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria Municipal de 
Educação, iniciou 

a entrega de uniformes 
escolares na rede muni-
cipal de ensino. O kit con-
ta com duas camisetas de 
manga curta, uma cami-
seta de manga comprida, 
duas bermudas, uma calça 
de inverno, uma calça de 
verão e uma jaqueta com 
touca. As crianças de até 
cinco anos receberão um 
par de tênis e dois pares 
de meia.

Em menos de 30 dias 
úteis foram entregues os 
materiais pedagógicos, 
materiais escolares e ago-
ra o uniforme escolar. Ao 
todo, serão entregues 31 
mil kits de uniformes para 
os alunos da rede pública 
do município. 

A entrega começou na 
segunda-feira, 04/04, no 
Colégio Municipal Magia 
das cores, no bairro Jar-
dim Itapuã, aos 110 alu-
nos da unidade; o Colégio 

Com o maior progra-
ma de pavimen-
tação e recapea-
mento de Santana 

de Parnaíba, e intuito de 
melhorar a vida dos mo-
radores da cidade, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Serviços 
Municipais, vem intensi-
� cando os trabalhos em 
diversos bairros.

Na última semana foi 
realizada a pavimenta-
ção nas ruas dos Papa-
gaios, na Chácara das 
Garças, e da Rua da Far-
tura, no bairro Vila Pou-
pança. 

Hoje Santana de Par-
naíba já possui mais de 
70 km de vias pavimen-
tadas e recapeadas. Todo 
esse investimento trou-

Prefeitura entrega um dos melhores e mais 
completos kits de uniforme escolar do país

31 mil kits estão sendo entregues aos alunos da rede municipal de ensino
Fotos: Sandro Almeida

A prefeitura fará a entrega aos 31 mil alunos da rede

João Guerra

Em apenas 3 anos a Prefeitura pavimentou 
mais de 70km de vias em Santana de Parnaíba

Municipal Débora Regina, 
no bairro 120, fez a en-
trega às 240 crianças da 
unidade; o Colégio Muni-
cipal Bem-te-vi, no bairro 
120, entregou aos 52 alu-
nos especiais o novo uni-
forme; o Colégio Municipal 
Ciranda, no bairro Chácara 
Solar I, fez a entrega pa-
ra 359 alunos. Na quarta-
-feira, 06/04, a entrega 
foi feita aos 58 alunos do 
Colégio Municipal Balão 
Mágico, aos 120 alunos do 
Colégio Municipal Cami-
nho dos Sonhos e aos 410 
alunos do Colégio Munici-
pal Carlos Drummond de 
Andrade. Na quinta-feira, 
07/04, foram entregues 
os uniformes no Colégio 
Municipal João Santana, 
Colégio Municipal Curu-
mim II e Colégio Municipal 
Álvaro Ribeiro.

Somente esta semana, 
foram entregues mais de 
dois mil kits de uniformes 
escolares. A entrega con-
tinuará ocorrendo duran-
te todo o mês, em diversos 
colégios da rede municipal 
de ensino.

Santana de Parnaíba já possui o maior programa de pavimentação de sua história

A pavimentação da cidade vem se tornando referência em programa asfáltico
e de recapeamento na região, são mais de 20 bairros beneficiados

Cíntia Almeida

xe ótimos resultados pa-
ra a cidade que é a quinta 
melhor cidade do Estado 
para se investir e a nona 
melhor pra se viver.

Kit Mãe
parnaibana

tem novidade
para proteger

os bebês
Agora o enxoval conta com

um mosquiteiro para o carrinho

A Prefeitura, por 
meio do Fundo 
Social de Solida-
riedade, realizou 

a entrega na última quar-
ta-feira, 06/03, de 46 
kits do projeto mãe par-
naibana no Colégio Mu-
nicipal Professor Imídeo 
Giuseppe Nérici, no bair-
ro Chácara Solar I.

Em combate ao mos-
quito Aedes Aegyp-
ti, transmissor dos ví-
rus da dengue, zika e 
chikungunya, foi in-
crementada uma im-
portante novidade ao 

kit, um mosquiteiro de 
carrinho para proteção 
dos bebês.

Além do mosquitei-
ro, o Kit conta com: saída 
maternidade; pares de 
meias; pomada para as-
sadura; calças plásticas; 
fraldas de pano; toalha 
de banho; mijões; ma-
cacões; bodies; kit ma-
madeira; kit de escova e 
pente de cabelo; cober-
tor; banheira; chupeta; 
bolsa gestante e kit papi-
nha, além de um moder-
no carrinho para trans-
portar as crianças e que 
também pode ser utiliza-
do como berço.

Mosquiteiro é a novidade do enxoval do kit mãe parnaibana

Foto: Marcio Kock

João Guerra

PAM Santa Ana inaugura nova sala de medicação
Um espaço amplo de enfermagem, com novas cadeiras para soro, inalação e medicação

Amplo espaço com mais cadeiras

Foto: Linda Marinho

João Guerra

“Faz alguns anos que a
qualidade do uniforme vem

melhorando com o passar 
do tempo, é notável que

esse ano a qualidade das 
roupas está ainda melhor”

Fernanda Toledo

“O novo kit escolar está
maravilhoso e a escola
também está desenvolvendo 
um ótimo trabalho, o
uniforme merece nota 10”  
Thiago Pereira

“Eu estava conversando com 
meu esposo que nunca tinha 
visto nenhum lugar em que 
distribuía um uniforme tão 
bom quanto esse, na verdade 
é a primeira vez eu vejo uma 
coisa como essa, nós
morávamos na Zona Sul”
Geisa Lima

A cidade mais segura do Estado de São Paulo

OUTRAS PAVIMENTAÇÕES
Bairros como Alphaville, Cristal Park, Cururuquara, Ja-

guari, Pingo D’água, Fazendinha, Refúgio dos Bandeiran-
tes, Sítio do Morro e Sítio do Rosário, são alguns dos bair-
ros que já foram pavimentados ou recapeados.

Foto: Sandro Almeida
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Visando proporcionar 
mais segurança para os 
motoristas e pedestres 
que trafegam diaria-

mente pelo novo viário da ponte, 
a prefeitura, por meio do Depar-
tamento de Iluminação Pública, 
Energia e Água (DIPEA), em par-
ceria com a AES Eletropaulo, con-
cluiu a implantação de postes de 
iluminação e luminárias na ex-
tensão da nova via, inaugurada 
em maio de 2015.

Os trabalhos foram iniciados 
em janeiro e, ao todo, foram ins-
talados 34 postes, sendo 20 no 
primeiro trecho, entre o monu-
mento até a ponte, e 14 no se-

gundo trecho da via. Cada poste 
conta com três lâmpadas em ca-
da, totalizando 102 luminárias 
que proporcionam melhor visibi-
lidade, comodidade e segurança 
aos motoristas e pedestres. As lu-
minárias possuem luz de led, que 
consome 75% menos de energia 
e tem via útil de até dez anos, que 
garante mais economia e susten-
tabilidade para o município. 

Desde a criação do Programa 
de Iluminação Pública, a prefeitu-
ra já iluminou mais de 100 km de 
15 bairros na cidade. Surú, Fer-
não Dias, Alphaville, Cristal Park, 
Cururuquara, Residenciais Santa 
Helena 1 e 2, Recanto Maravilha, 
Sítio do Rosário e Ingaí são alguns 
dos bairros bene� ciados.

Prefeitura implanta iluminação
de led no Viário da Ponte

As luminárias reduzem o consumo de energia em 75%, tem vida útil de até dez anos,
o que garante mais economia e sustentabilidade para o município

Foto: Linda Marinho

Renato Menezes
MTB nº 54.101

Campanha de Vacinação contra a
Influenza (H1N1) começa dia 11/04 Local Endereço

Mercado Pão 
de Açúcar

Av. Marcos Penteado de
Ulhoa Rodrigues, 3436

Cond. Morada 
dos Pinheiros Praça da Aldeia, 240

Endereço dos postos volantes,
que funcionarão no dia 30 de Abril

Santana de Parnaíba recebeu três mega
eventos culturais no último domingo

A cidade de Santa-
na de Parnaíba re-
cebeu no último 
domingo, 03/04, 

três grandes eventos cul-
turais, o Circuito Cultural 
Paulista no Cine Teatro 
Coronel Raymuindo o pro-
jeto “Música na Praça” na 
Praça 14 de Novembro e o 
Circuito SESC de Artes no 
Bolsão de estacionamen-
to do Centro.

No domingo, o Circuito 
Cultural Paulista trouxe à 
Santana de Parnaíba uma 
apresentação que en-
volvia uma mistura entre 
dança, teatro, percussão 
corporal em movimento e 
imagens que encantaram 
os presentes. A trilha so-
nora foi criada especial-
mente para o trabalho.

Já o Projeto “Música na 
Praça” trouxe a apresenta-
ção da cantora Vani e Ban-

Sidnei Rodrigues da que realizou um tributo 
à cantora Amy Winehouse, 
além da homenagem o gru-
po apresentou seu próprio 
repertório que agradou o 
público presente no local.

Após as 16h a cidade 
recebeu o Circuito Sesc de 
Artes, que trouxe diversas 
atividades culturais nas 
áreas visuais, cinema, cir-
co, dança literatura, mú-
sica e teatro, todas as ati-
vidades do Circuito foram 
realizadas estrategica-

“Eu estava passando pelo
centro da cidade e observei 
que hoje havia eventos em

diversos pontos e resolvi
aproveitar cada um deles, 

a Prefeitura é o máximo por 
apoiar e desenvolver eventos 

assim, eu tenho orgulho de 
morar aqui em Santana”.

Rosana Zepellini
moradora do Alphaville

O circuito Sesc de Artes
realizou cinco horas de

atividades culturais
envolvendo música, circo

teatro, literatura, artes
visuais, cinema, dentre

outras atividades

Fotos: Linda Marinho

80 milhões de investimentos em infraestrutura

Prefeitura conclui a implantação de
postes de iluminação e luminárias no

viário da ponte, trazendo mais tranqüilidade 
e segurança aos motoristas e pedestres

mente no Bolsão de Esta-
cionamento do Centro.

A última atração do dia 
� cou por conta da apre-
sentação do cantor e com-
positor Liniker que levou o 
público ao delírio com suas 
canções que � ertam en-
tre o Pop e o Black Music, 
a multidão presente can-
tou a maioria das musicas 
tocadas, e fez questão de 
pedir bis quando o cantor 
anunciou que o show es-
tava acabando.

Idosos acima dos 60 anos, gestantes e crianças de 06 meses a
menores de cinco anos serão vacinados a partir de segunda-feira

Mais uma vez o pa-
ís entra em es-
tado de aler-
ta quanto ao 

combate ao vírus da gri-
pe H1N1, também conhe-
cido como In� uenza que, 
de acordo com o Ministé-
rio da Saúde, já registrou 
55 mortes no Estado de 

Renato Menezes
MTB nº 54.101

São Paulo. E com o objeti-
vo de proteger a popula-
ção, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde, já 
começou a realizar os tra-
balhos de imunização.

Na última segunda-fei-
ra, 04/04, os pro� ssionais 
que atuam nas unidades 
dos PAMs – Pronto Aten-
dimento Médico do mu-
nicípio começaram a ser 

vacinados. Já na próxima 
segunda-feira, 11/04, se-
rá a vez dos servidores das 
demais unidades (UBS, 
CAPS, USAs, etc), além 
do grupo de risco que in-
clui idosos acima dos 60 
anos, gestantes e crian-
ças de 06 meses a meno-
res de cinco anos. No dia 

18/04 a vacinação será 
estendida para as puér-
peras (mulheres que se 
encontram no período 
de pós-parto até os dois 
primeiros meses de vida 
do bebê) e pessoas com 
doenças respiratórias 
crônicas, como bronqui-
te e asma.

Prefeitura realizará diversas ações de vacinação no combate
a In� uenza H1N1 nas unidades de saúde do município

Foto: Marcio Koch

Divulgação
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Em breve os morado-
res do bairro Cidade 
São Pedro poderão 
contar com uma das 

mais completas e maiores 
unidades educacionais do 
município. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras, intensi� cou os tra-
balhos na construção do 
novo colégio do bairro.

A obra encontra-se em 
estágio de acabamento, a 
parte de alvenaria do piso 
térreo já terminou, dando 
início a fase de implanta-
ção dos pisos e azulejos e 
revestimento de pastilhas 
em alguns ambientes. No 
pavimento superior, a al-
venaria está em fase � nal 
e as instalações hidráuli-
cas e elétricas estão qua-
se concluídas, a cobertura 
da mini quadra poliespor-
tiva já foi iniciada. 

A nova creche da Cida-
de São Pedro, construí-
da na rua Tainha, tem um 
terreno de mais de 4.200 
m2 e cerca de 3.500 m2 de 
área construída, e contará 
com dois pavimentos. O pi-
so térreo contará com am-
bientes como sala de es-

Colégio Infantil do Bairro Cidade São Pedro 
será referência de ensino na região

Com a construção de escolas, entrega de materiais e uniformes escolares,
a Prefeitura vem fazendo o maior investimento da história em educação

Fotos: Marcio Koch
Renato Menezes

MTB nº 54.101

Funcionários trabalham na construção da
creche do bairro Cidade São Pedro

pera para os pais, sala da 
coordenação, consultó-
rio, sala dos professores, 
almoxarifado, lavanderia, 
cozinha, lactário, 02 ber-
çários com banheiro pa-
ra realização de troca de 

roupa dos bebês, banhei-
ros masculino, feminino e 
para pessoas portadoras 
de de� ciência, refeitório, 
além de um pátio coberto, 
escada interna, escada de 
incêndio e elevador. Já o pi-

so superior é composto por 
20 salas de aula, 03 salas 
de múltiplo uso, 02 banhei-
ros e almoxarifado. O colé-
gio também terá área de 
recreação, uma mini qua-
dra poliesportiva coberta 

com vestiários masculino e 
feminino, além de um am-
plo estacionamento. 

Assim que for inaugura-
da, o município contará com 
71 colégios e esta será a oi-
tava escola do bairro. A no-

va unidade será de período 
integral, com capacidade 
para cerca de 500 crianças 
com idades de 1 a 4 anos, e 
será um dos mais modernos 
colégios públicos do Estado 
de São Paulo.

Em breve Santana 
de Parnaíba con-
tará com mais uma 
praça destinada a 

prática de atividades fí-
sicas e esportivas. A Pre-
feitura, por meio da Ad-
ministração Regional 
Fazendinha, acertam os 
últimos detalhes do lo-
cal que dará lugar a área 
de lazer que vai colabo-
rar na qualidade de vida e 
saúde dos moradores do 
bairro Cento e Vinte.

As obras começaram 
em novembro do ano pas-
sado e entrou na fase de 
conclusão, na qual a alve-
naria, a mure-
ta e a estrutu-
ra das grades 
de proteção 
das quadras 
de grama sin-
tética e de fu-
tebol de areia, 
além do mu-
ro e pintura no entorno 
da praça, já estão con-
cluídas, e a equipe já co-
meçou o assentamento 

dos tijolos pré-moldados 
que formam a calçada do 
espaço. A quadra de vô-
lei de areia já foi conclu-

ída e, em 
breve, dará 
início a im-
p l a n t a ç ã o 
da grama da 
quadra de 
grama sin-
tética e das 
grades de 

proteção dos dois am-
bientes que compõem a 
área de lazer.

 Além das quadras cita-

das, o espaço também te-
rá um mini-campo de fute-
bol para crianças menores 
de oito anos, playground, 
pista de caminhada e aca-
demia ao ar livre na praça, 
que terá mais de 2.600 m2 
de área construída.

Esta será a oitava pra-
ça de esportes e lazer do 
município. Jardim Isau-
ra, Parque dos Eucalip-
tos, Jardim São Luís, Jar-
dim Rubi, Vila Esperança 
e Cururuquara são alguns 
bairros que já contam com 
praças poliesportivas.

Moradores do Bairro 120 comemoram 
a implantação da Praça de Esportes
Em apenas três anos a prefeitura já inaugurou sete praças poliesportivas e dois

parques que proporcionaram mais lazer, saúde e qualidade de vida para a população
Foto: Marcio Koch

Construção da praça poliesportiva do bairro Cento e Vinte está avançada

Renato Menezes
MTB nº 54.101

Construção do
colégio infantil

no Bairro Chácara 
Solar é iniciado
Os investimentos na educação não
param na cidade, mais um moderno

colégio infantil começa a ser construído

A Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Obras, deu 
início a constru-

ção de mais uma unidade 
educacional. Desta vez, 
o bairro contemplado se-
rá o da Cháca-
ra Solar, que 
faz parte da 
região da Fa-
zendinha. 

Os traba-
lhos encon-
tram-se no estagio inicial 
com a realização de terra-
planagem e a demarcação 
dos ambientes no terre-
no, para dar início a parte 
de alvenaria da unidade.

Localizado na Rua 
D´Alessandro Carmine, 

esquina com a Rua Plutão, 
a nova creche contará com 
8 salas de aula, sala de 
professores, cozinha, ba-
nheiros, refeitório, almo-
xarifado, secretaria, dire-
ção, coordenação, lactário, 
playground e solário. 

Ao todo, a nova uni-
dade educa-
cional do bair-
ro terá cerca 
de 1000 m2 
de área cons-
truída, com 
c a p a c i d a d e 

para cerca de 400 crian-
ças, com idades de zero 
a seis anos, e funcionará 
em período integral, com 
o mesmo padrão de qua-
lidade adotado em ou-
tras unidades entregues 
pela prefeitura.

Maquete de como � cará a creche do bairro

Renato Menezes
MTB nº 54.101

Os trabalhos de
terraplanagem
e demarcação
já começaram

A Praça do
bairro 120 é a

oitava praça de
esportes e lazer

do município

Novo terminal rodoviário: o mais moderno da região

O Colégio Infantil será de período integral, e terá capacidade para 500 crianças de 1 a 4 anos
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A Prefeitura, por 
meio da SMAFEL 
– Secretaria Mu-
nicipal de Ativida-

de Física, Esporte e Lazer, 
segue a todo vapor com 
a rodada dos campeona-
tos de Futebol e futsal da 
1a e da 2a divisões. Na úl-
tima quarta-feira, 06/04, 
começou a terceira roda-
da dos jogos de futebol no 
Campo Municipal. 

Na partida que abriu 
a 3ª rodada de futebol 
da 2ª divisão no Campo 

Municipal, o time do No-
va Granada (120) venceu 
o time Varcelona (120) 
pelo placar de 2 a 0 e re-
cuperou-se da derrota 
na primeira rodada. Já a 
equipe do Varcelona, se-
gue sem vencer no cam-
peonato, a frente apenas 
da equipe do Estrela, pe-
lo saldo de gols.

A rodada continua nes-
te � m de semana com par-
tidas da 1ª e 2ª divisão. 
Con� ra nas tabelas ao la-
do os próximos jogos do 
campeonato de Futebol 
do município:

Campeonato Municipal de FUTEBOL 1a Divisão – 3a Rodada   
10/04 08h45 CAMPO MUNICIPAL VÁRZEA NOVA x VILA NOVA
10/04 11h00 CAMPO MUNICIPAL G.R. UNIDOS DA FAZENDINHA x SÃO LUIZ 
10/04 13h00 CAMPO MUNICIPAL VILA ESPERANÇA x AMERICA
10/04 15h00 CAMPO MUNICIPAL PARNAIBANO x REFÚGIO
10/04 09h45 CAMPO COLINAS UBAC x BAHIA/ESQUADRÃO
10/04 11h45 CAMPO COLINAS VIRACOPOS x UNIÃO DO PARQUE

Campeonato Municipal de FUTEBOL 2a Divisão – 3a Rodada   
10/04 08h45 CAMPO 120 INTERNACIONAL x VILA PARK
10/04 10h35 CAMPO 120 UNIÃO DE MINAS x FLAMENGUINHO
10/04 12h05 CAMPO 120 ESTRELA x BRASOK
10/04 13h20 CAMPO COLINAS CELTA x TRIBO
10/04 14h50 CAMPO COLINAS GAROTOS DA VILA x SEM SAÍDA

Campeonato Municipal de FUTEBOL Veterano – 3a Rodada   
09/04 13h00 CAMPO MUNICIPAL FIORENTINA x VIRACOPOS
09/04 14h50 CAMPO MUNICIPAL UNIDOS DA FAZENDINHA x UBAC
09/04 13h00 CAMPO 120 CELTA x CENTRAL
09/04 14h50 CAMPO 120 PARNAIBANO/REFÚGIO x BRASOK
09/04 13h00 CAMPO COLINAS U.G.V x UNIÃO DE MINAS

Campeonato Municipal de FUTEBOL Veteraníssimo – 3a Rodada   
09/04 08h45 CAMPO MUNICIPAL DESAPEGA x COLORADO

Campeonatos da Primeira e da Segunda Divisão 
de Futebol e futsal seguem a todo vapor

Organizadas pela Prefeitura as competições incentivam à prática esportiva
e proporcionam mais qualidade de vida aos participantes

Os times Nova Granada (Azul e Amarelo) e Varcelona ( Vermelho e 
Amarelo) abriram a terceira rodada do campeonato da 2ª divisão

VARCELONA NOVA GRANADAxx2 02 0

Fotos: Linda Marinho

Sidnei Rodrigues

RECANTO DO PARQUE FORÇA JOVEMxx6 006

Fotos: Márcio Koch

Implantação da Delegacia da Defesa da Mulher

Campeonato Municipal de Futsal – 3ª Rodada
14/04 19h Ginásio Frediani Sport Club JJ x Força Jovem
14/04 20h Ginásio Frediani Recanto do Parque x Sangue Bom
14/04 21h Ginásio Frediani Atlético Atro x Vila São Pedro
14/04 20h Ginásio 120 Família Sampa x Pertubados
14/04 21h Ginásio 120 U.G.V. x E.C. Banzo

Os ginásios Armando Frediani e 
Cento e Vinte, foram palco de 
mais uma rodada do campeonato 
de futsal da 1ª divisão, com desta-

que para o Recanto do Parque, que goleou 

o Força Jovem por 6 a 0. Os outros resulta-
dos das outras partidas foram Sport Club JJ 
4 x 4 Atlético Atro, U.G.V. 2 x 2 São Pauli-
nho, Vila São Pedro Neuróticos 3 x 2 Per-
tubados e  Família Sampa 6 x 3 E.C. Banzo.

FUTSAL SEMEDES oferece cursos gratuitos

Documentos necessários: R.G., C.P.F. e comprovante de residência.
Mais informações: 4622-8266

Curso: Time do emprego 
Carga horária: 36 Horas
Idade mínima: 16 anos
Curso voltado a
desempregados
Bairro: Jd. Isaura/Fazendinha

Curso: Inglês básico
Carga horária: 42 horas
Idade mínima: 16 anos
Escolaridade: Ensino
fundamental completo
Bairro: Jd. Isaura

Curso: Informática básica
Carga horária: 50 horas
Idade mínima: 14 anos
Escolaridade: 5º ano do
ensino fundamental
Bairro: Fazendinha

Curso: Elétrica Residencial básico
Carga horária: ******
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: 5º ano do
ensino fundamental
Bairro: Fazendinha

Curso: Recepção e atendimento
Carga horária: ******
Idade mínima: 16 anos
Escolaridade: Ensino
fundamental completo
Bairro: Jd. Isaura/Fazendinha

Curso:  Pintura e texturização
Carga horária: ******
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: 5º ano do
ensino fundamental
Bairro: Jd. Isaura/Fazendinha
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CITAÇÃO
MARCUS VINÍCIUS MORAIS DE SOUZA OLIVEIRA:

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/
SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 023/2016, instaurado contra vossa senhoria por 
ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
ANA PAULA CONCÓRDIA DE FREITAS:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana 
de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 020/2016, instaurado contra vossa 
senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
BRUNO BARBOSA ANTUNES FRANCO:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana 
de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 016/2016, instaurado contra vossa 
senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
DANIELA FERREIRA DE LUCENA:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana 
de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 021/2016, instaurado contra vossa 
senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
SUELI APARECIDA DE SOUZA

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa publicação, 
perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430 - Jardim Benoá - 
Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo nº 006/2016, instaurado 
contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 1.001 de 28 de março de 2016, por inaptidão médica.

NORIVAL MILAN
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

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 002/2013 Técnico de Enfermagem:036-Valmaria Salema de Souza-RG/SP-
25.131.325-6;037-Luana Santos Nascimento-RG/SP-40.400.154-3; Concurso Público 001/2014 
Assistente em Gestão Pública: 014-Olga de Souza Zanin-RG/SP-49.295.730-7.Médico Plantonista 
com Especialização em Cirurgia Geral:005-André Eduardo Nunes Ferrari-RG/SP-12.784.201-9. 
PEB I (Educação Básica):021-Emanuela Barbosa Soares-RG/SP-30.243.511-6.Concurso Público 
001/2015 Agente de Serviços Gerais: 017-Fabio Benicio de Souza-RG/SP-35.026.739; 018-Simone 
da Silva Rufino Reis-RG/SP-28.395.818-2.Professor Adjunto:081-Josilene do Nascimento-RG/SP-
36.721.669-3;082-Saulo Medeiros de Oliveira-RG/SP-34.663.493-3.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, 
à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 001/2016 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 
016-Paula Yoshimura Coelho-RG/SP-28.571.136-2.

Santana de Parnaíba, 08 de abril de 2016.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

ADITAMENTO Nº 01/2016, DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, divulga o ADITAMENTO 
Nº 01/2016, do Edital de Abertura de Inscrições, do Concurso Público – Edital nº 01/2016, para o 
preenchimento de Cargos Públicos criados pela legislação vigente, bem como para cadastro reserva, 
dos cargos mencionados no edital, que integram o quadro de servidores da Câmara Municipal, a 
serem nomeados sob o regime estatutário, conforme estabelecido a seguir:
Adite-se: Em INSTRUÇÕES ESPECIAIS, CAPÍTULO I, DO CONCURSO PÚBLICO:
Item 1.7. Terão direito a Vale Transporte os cargos de Ref. II, Auxiliar Administrativo e de Telefonista, 
da Tabela de Cargos, do item 1.6, do edital do concurso.
Item 1.8. Terão direito a Vale Alimentação todos os cargos da Tabela de Cargos, do item 1.6, do edital 
do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Aditamento do Edital de 
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 01/2016.

Santana de Parnaíba, 5 de abril de 2016.
Ronaldo Santos

Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviço especializado em Consultoria de Investimentos.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba 
– CONTRATADA: RISK OFFICE S.A. – DATA: 01/03/16 – VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil 
Reais) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 07 de Abril de 2016

NOTIFICAÇÃO
WARLEN MARTINS:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de recurso na 
Sindicância n.º 020/2014, que será de 05 (cinco) dias a contar desta data. 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão de Sindicância

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

PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 019/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 
com proventos integrais, a servidora RITA LUCIA DO CARMO, portadora do RG n.° 14.977.056-X SSP/
SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea a, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 020/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 
com proventos integrais, a servidora INEIDE PEREIRA DA SILVA, portadora do RG n.° 6.624.740-8 
SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea a, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 021/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 
com proventos proporcionais, ao servidor SEBASTIÃO SOUZA DOS SANTOS, portador do RG n.° 
5.062.525-1 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 022/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de 
Idade, com proventos proporcionais, ao servidor ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS, portador do 
RG n.° 28.728.089-5 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei Municipal n.° 
2.370/02.

Portaria n.º 023/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de 
Idade, com proventos proporcionais, a servidora APARECIDA DO ROSÁRIO E SILVA CHEROBIM, 
portadora do RG n.° 13.186.074-4 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei 
Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 024/16 de 04/04/16 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de 
Idade, com proventos proporcionais, a servidora VERGINIA SAMARITANO ESCANHUELA, portadora 
do RG n.° 7.154.306-5 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei Municipal 
n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 31 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – PRESIDENTE

EDITAL Nº 01/2016 – CMDCA
NOVO PLEITO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE 

SANTANA DE PARNAÍBA GESTÃO 2016/2019.
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
SANTANA DE PARNAÍBA – CMDCA/ SANTANA DE PARNAÍBA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Municipais nº 2.533/2004, e nº 3.235 de 18 de dezembro de 2012, faz publicar 
o Edital de Convocação dos Candidatos Habilitados para o NOVO PLEITO do Processo de Escolha para 
membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2016/2019.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Em conformidade com a Lei Federal nº 8.069/90; artigos 16 a 66 da Lei Municipal nº 2533/ 
2004 e artigos 1 a 6 a Lei Municipal nº 3235/2012, da Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, a Comissão Eleitoral, constituída e aprovada 
em reunião ordinária realizada no dia 04 de abril de 2016 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA de Santana de Parnaíba-SP, coordenará o processo eletivo para o 
provimento dos cargos de Conselheiros Tutelares do município para o quadriênio 2016/2019.
1.2 – Compõem a Comissão Eleitoral os conselheiros abaixo relacionados:
I - Paula Cristina Ghirardello - (Sociedade Civil)
II - Iara Silvia Mainardi Koga - (Sociedade Civil)
III - Justa Rodrigues Assunção - (Poder Público)
IV - Vilmar Antônio Vieira - (Poder Público)

V - Wellisson Ivanildo Oliveira da Silva - (Poder Público)
VI - Wilson Negrão - (Sociedade Civil)
2. DO OBJETO 
2.1 – Atendendo a determinação judicial prolatada na Ação Civil Pública – Processo Digital nº 
1015002-36.2015.8.26.0529, que decidiu pela suspensão da nomeação e posse dos candidatos 
eleitos no pleito realizado no dia 04 de outubro de 2015, e pela prorrogação do mandato dos atuais 
ocupantes do cargo de Conselheiro Tutelar até a posse dos novos conselheiros eleitos para o cargo 
em questão, o presente edital tem por objeto o processo de escolha, na data abaixo informada, 
disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Resolução 
nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, pelas 
Leis Municipais nº 2.533 de 2004 e n° 3235 de 2012, o qual será realizado sob a responsabilidade 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sob a fiscalização do Ministério 
Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca.
3. DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER AO NOVO PLEITO 
3.1 - Os candidatos habilitados após o Curso de Formação Preparatório e Exame de Conhecimentos 
Específicos, conforme publicado na Imprensa Oficial no dia 28 de agosto de 2015 - Ano III – Edição 
91, páginas 09 e 10, estão habilitados a concorrer ao novo pleito.
3.2 – Não poderão concorrer ao pleito os candidatos impugnados pela Comissão Eleitoral por meio 
de processo administrativo, em virtude de violação às regras contidas no Edital CMDCA nº 01/2015, 
publicado em 22 de maio de 2015, ano III - Edição 78, páginas 07, 08 e 09.
3.2.1- A candidata Sra. Mônica Vieira de Sousa Crispim teve o registro de candidatura nº 05, 
cassado pela Comissão Eleitoral em 08/10/2015. A referida candidata foi notificada em 16/10/2015 
e posteriormente protocolou recurso ao CMDCA. Em reunião extraordinária realizada em 05/04/2016, 
o Conselho ratificou a decisão anterior da Comissão Eleitoral, negando provimento ao recurso da 
candidata, ante a comprovação do ilícito do item 14.3 do Edital CMDCA nº 01/2015.
3.2.2 – Conforme deliberado pela Comissão Eleitoral em reunião no dia 27/11/2015, decidiu-se cassar 
o registro de candidatura nº 26 da Sra. Renata Galves de Almeida, sendo a candidata notificada no 
dia 02/12/2015, de acordo com o ofício protocolado. Foi ratificada a referida cassação tanto pela 
Comissão quanto pelo Conselho em reuniões extraordinárias realizadas ambas em 05/04/2016, ante 
a comprovação do ilícito do item 14.8 do Edital CMDCA nº 01/2015.
4. DAS ETAPAS DO NOVO PLEITO
4.1 - As Etapas do NOVO PLEITO deverão ser organizadas da seguinte forma:
I - Primeira Etapa – Chamamento dos Candidatos habilitados ao pleito;
II - Segunda Etapa - Eleição: O NOVO PLEITO realizar-se-á no dia 15 de maio de 2016, das 08h às 17h.
III – Terceira Etapa – Capacitação e Posse dos Conselheiros Eleitos: Divulgado o resultado do pleito, 
será ministrado Curso de Capacitação, de presença obrigatória, com carga horária de 24 horas, acerca 
das atribuições do cargo de Conselheiro Tutelar para os eleitos titulares e suplentes. A posse está 
prevista para ocorrer no dia 01 de junho de 2016, podendo esta data ser alterada conforme agenda 
do Prefeito Municipal.
5. DA PRIMEIRA ETAPA – CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA O NOVO PLEITO
5.1 – Conforme informado no subitem 3.1 deste edital, a exceção dos candidatos que tiveram 
impugnada sua candidatura, os candidatos habilitados após realização do Curso de Formação 
Preparatório e da aplicação do exame de Conhecimentos Específicos publicado na Imprensa Oficial 
em 28 de agosto de 2015 – Ano III - Edição 91, estão convocados a participar de reunião destinada 
à divulgação das regras e vedações a serem observadas na realização do novo pleito.
5.2 – A convocação para a reunião acima referida se dará por meio de divulgação da lista de 
convocados na Imprensa Oficial do município ou equivalente, e outros instrumentos de comunicação.
6. DA SEGUNDA ETAPA – ELEIÇÃO 
6.1 – O NOVO PLEITO realizar-se-á no dia 15 de maio de 2016, das 08h às 17h, no Colégio Municipal 
Tenente General Gaspar de Godói Colaço, situado a Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro – Santana 
de Parnaíba.
6.2 - Mediante a apresentação do Título de Eleitor E de Documento de Identificação Oficial, previsto 
no inciso IV do artigo 17.3, do Edital CMDCA nº 01/2015, publicado em 22 de maio de 2015, ano 
III - Edição 78, páginas 07, 08 e 09, todos os eleitores do município de Santana de Parnaíba estão 
habilitados a votar no pleito.
7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
7.1 - Ao final da realização do NOVO PLEITO, a Comissão Eleitoral divulgará, no Diário Oficial ou em 
meio equivalente, em ordem decrescente de votação, o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares 
e seus respectivos suplentes eleitos.
8. DA TERCEIRA ETAPA – CAPACITAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS
8.1 DA POSSE
8.2 - A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á por ato do Senhor Prefeito Municipal, ou pessoa por 
ele designada, na data provável de 01 de junho de 2016.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado na Sede do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana de Parnaíba - SP, e publicado na 
Imprensa Oficial – de Santana de Parnaíba ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.
9.2 - Naquilo que não dispuser em contrário ao presente Edital, ratificam-se os termos do Edital 
CMDCA n° 01/2015, publicado em 22 de maio de 2015, ano III - Edição 78, páginas 07, 08 e 09.

Wilson Negrão - Presidente do CMDCA Santana de Parnaíba

ANEXO I
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana de Parnaíba – SP

Processo Eleitoral para Conselho Tutelar 2015

CRONOGRAMA

Descrição do Evento Datas

Convocação dos Candidatos Habilitados para o NOVO PLEITO do 11/04/2016

Processo Eleitoral e Início da Campanha  

Término da Campanha Eleitoral 14/05/2016

Eleição 15/05/2016

Publicação do Resultado da Eleição na Imprensa Oficial 20/05/2016

Capacitação dos Eleitos Titulares e Suplentes 23-05-16 a 31-05-16

Posse do Conselho Tutelar 01/06/2016

ANEXO II
Relação dos Candidatos Habilitados a participar do Novo Pleito

Nome do Inscrito                                                                   Nº da Inscrição RG nº
Maria das Dores Cardoso Neves 1 41.937.172-2
Roziane Bittencourt Fernandes 2 20.430.686-3
Leandro Lourenço da Silva 3 34.234.651-9
Ana Lúcia Nogueira de Sant`Ana Silva 4 25.131.782-1
Marcos Pestana Correa 6 30.396.026-7
Alex Dellamura de Souza 7 33.904.495-0
Maria do Carmo Pereira Leonardo 8 30.923.708-7
Erick Guimarães Severo 9 40.862.070
Marinez Batista de Souza 11 27.056.670-3
Gercino Ferreira de Aguiar 12 25.131.993-3
Ricardo Rodrigues Cordeiro 13 36.273.680-7
Erika Silva de Macedo 14 34.392.504-7
Renato Feitosa Bezerra 15 34.492.531-6
Mario Somoza Gomes 16 3.523.267
Paula Renata Avante de Andrade 18 22.426.464-3
Luciana Villar 19 25.131.319-0
Carem Simone Sampaio Christofoletti 20 18.264.325-6
Katia Nunes da Silva 21 28.006.245-X
Valdirene Pereira de Amorim 22 42.679.391-2
Eneas da Silva Vieira 23 32.202.528-X
Lindaura Bernardo de Carvalho 25 1.487.180-9
Leonice fedrigo 27 28.395.788-8
Victor Dutra Pinheiro Torres 28 49.122.189-7
Eliane Cristina Paula da Silva 29 34.067.919-0
Ederson Lima da Rocha 30 25.885.033-4
Renata Cristina da Costa Siqueira 31 34.231.182
Ronaldo da Costa Vieira 32 26.385.973-3
Fatima Aparecida Gasbarra Coelho Campos 34 17.422.053-4
Adriana Pereira de Lima 35 33.312.811-4
Liliane Aparecida Borges dos Reis Costa 36 33.393.340-4
Isvandir Rosa Silverio 37 57.025.029-8
Magda Ribeiro Pinto da Silva 38 13.453.406-2
Cleberson Roberto Durão 39 33.885.968-8
Jose Wilson Soares Macedo 40 54.019.582-0

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PP Nº 016/16 – Proc. Adm. Nº 020/16

Registro de preços para a aquisição de quiosque infantil digital para atendimento aos Colégios 
de Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino

Adjudico e Homologo o certame acima identificado à favor da empresa: B2L Assessoria Sistemas e 
Métodos SS Ltda, mediante aprovação da amostra por parte da Secretaria requisitante.

Santana de Parnaíba, 07 de Abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 116/15 – Proc. Adm. nº 1.545/15

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de Gás de cozinha P 
-13, P - 45 e Regulador de pressão para gás de cozinha completo.
Adjudico e Homologo o certame acima identificado a favor da empresa Gasball Armazenadora e 
Distribuidor Ltda, para os itens: 01 e 02. 
Aproveito a oportunidade para comunicar o fracasso do Item 03 em virtude do valor acima da média 
para este item.

Santana de Parnaíba, 04 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 041/16 – Proc. Adm. n.º 268/16

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais diversos para 
utilização nas unidades de saúde e hospital deste município.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal 
de Compras e Licitações, Dr. Adriano Dias Campos, ORDENADOR DE PREGÃO, vem por meio desta, 
NOTIFICAR a empresa CALUX COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 03.578.434/0001-61,  por meio 
de seus representantes, do descumprimento das obrigações assumidas no Pregão Presencial nº 
041/2016 no que se refere ao prazo de apresentação das amostras referente aos Lotes 5, 6 e 13, os 
quais sagrou-se melhor classificada. 

É concedido o prazo de 01 (um) dia útil a contar da data desta publicação para o pleno atendimento 
da entrega das amostras, sob pena das sanções legais que podem ir desde multas até a suspensão 
do direito de licitar, conforme penalidades previstas no instrumento convocatório, na Lei 10.520/02 
e 8.666/96.

Santana de Parnaíba, 01 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 043/16 – Proc. Adm. n.º 271/16

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de troféus e medalhas.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal 
de Compras e Licitações, Dr. Adriano Dias Campos, ORDENADOR DE PREGÃO, vem por meio desta, 
NOTIFICAR as empresas RODRIGO TOLOSA RICO – EPP, CNPJ nº 00.868.882/0001-01 e MRA 
CARTÕES E MEDALHAS LTDA, CNPJ nº 02.399.982/0001-61, por meio de seus representantes, do 
descumprimento das obrigações assumidas no Pregão Presencial nº 038/2016 no que se refere ao 
prazo de apresentação das amostras referente ao Lote 1 para a empresa Rodrigo Tolosa Rico - EPP, 
e para o Lote 2 para a empresa MRA Cartões e Medalhas Ltda aos quais sagraram-se melhores 
classificadas.
É concedido o prazo de 01 (um) dia útil a contar da data desta publicação para o pleno atendimento 
da entrega das amostras, sob pena das sanções legais que podem ir desde multas até a suspensão 
do direito de licitar, conforme penalidades previstas no instrumento convocatório, na Lei 10.520/02 
e 8.666/96.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Pregão Presencial n.º 049/16 – Proc. Adm. nº 339/16

Objeto: Registro de preços para a aquisição de pão francês e pão de hot dog integral para 
atendimento do corpo discente do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que está suspensa “sine-die” a abertura da 
licitação supracitada, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através 
do TC-00008508.989.16-7. Em virtude disso, informamos que qualquer deliberação e novas diretrizes 
pelo seguimento do certame será comunicado às interessadas através de publicação no DOE-SP. 

Santana de Parnaíba, 06 de Abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA CLASSIFICADA
Pregão Presencial n.º 041/16 – Proc. Adm. n.º 268/16

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais diversos para 
utilização nas unidades de saúde e hospital deste município.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba convoca a empresa ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP 
para apresentar as amostras ou catálogos referente ao Lote 6 do pregão supracitado, no prazo máximo 
de até 03 (três) dias úteis (11/04/2016), por ser segunda melhor classificada neste. A convocação se 
dá em virtude da desclassificação da empresa CALUX COMERCIAL EIRELI EPP, devido a não entrega 
das amostras no prazo estipulado no instrumento convocatório, conforme publicação no DOE-SP de 
02/04/2016.
Fica reservada ainda, a data de 07/04/2016 às 15h00min no mesmo local e endereço estipulados em 
edital, para a abertura do envelope de habilitação das empresas DAVOP COML EIRELI EPP, segunda 
classificada no Lote 5; e da empresa R&S COM IMP EXP SERV LTDA ME, segunda classificada no 
Lote 13, pelos mesmos motivos acima elencados. Ambas as empresas ficam desde já notificadas da 
obrigatoriedade de apresentação de amostra ou catálogo no prazo de até 03 (três) dias contados da 
data desta sessão, desde que habilitadas.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
PE N.º 008/16 – Proc. Adm. Nº 351/16

Objeto: Aquisição de uniformes e EP´Is, em atendimento aos Agentes Comunitários de Saúde e Agen-
tes da Dengue - Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: Tendo em vista a impossibilidade de publicação no diário da união para cumprimento dos 
prazos e publicações legais, é novamente disponibilizado o edital completo para ser consultado e/ou 
obtido a partir do dia 06/04/16, no endereço eletrônico www.bll.org.br.
Data de Abertura: 19/04/16, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 054/16 – Proc. Adm. n.º 384/16

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de teste rápido para diagnóstico de Dengue 
e Chikungunya.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/04/16 à Rua Anhembi, 
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 18/03/16, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 055/16 – Proc. Adm. n.º 385/16

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de VERTICALIZAÇÃO do 
almoxarifado municipal de saúde, através da locação e montagem de estantes porta-paletes e 
fornecimento de transpaleteira.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/04/16 à Rua Anhembi, 
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 18/03/16, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PE N.º 038/15 – Proc. Adm. Nº 1461/15

Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene e correlatos para atendimento aos 
Colégios da Rede Municipal de Ensino

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 067/2016 
– Empresa: Expodel BR Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME para os itens 03 – R$ 9,14/Pct 
ou cx c/ 500 gr, 07 – R$ 15,99/Pct c/ 12 unid, 10 – R$ 1,03/Cx c/ 75 unid, 20 – R$ 1,29/Rolo e 25 
– R$ 0,15/Unid e , 21 – R$ 2,39/Rolo, 24 – R$ 21,00/Cx c/ 100 unid, 27 – R$ 0,91/Fr c/ 15 ml e ATA 
070/2016 – Empresa: Moca Comércio de Medicamentos Ltda EPP para os itens 09 – R$ 0,3499/Pct 
c/ 05 unid, 26 – R$ 25,35/Fr c/ 60 ml, 30 – R$ 6,23/Bisnaga c/ 60 gr e 33 – R$ 2,46/Fr c/ 100 ml .

Santana de Parnaíba, 07 de Abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 030/16 – Proc. Adm. Nº 171/16

Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação 
de grama sintética 

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 084/2016 
– Empresa: Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda para o item 01 – R$ 
106,00/M².  

Santana de Parnaíba, 07 de Abril de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 097/16 – Proc. Adm. nº 395/16

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Pedro 
Vaz de Barros, nº 380 casa 02 – Bairro Pq. dos Eucaliptos - Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. Vaniel Giroldo, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 850,00 (Oito centos e cinquenta reais) mensais, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações 
nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 08 de Abril de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 098/16 – Proc. Adm. nº 396/16

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av: Fortunato 
Camargo, nº 1363 casa 01 – Bairro Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. José Carlos dos Santos, para acomodar família de desabrigados, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos  reais) mensais, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações 
nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 08 de Abril de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 099/16 – Proc. Adm. nº 397/16

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av: Fortunato 
Camargo, nº 1363 casa 02  – Bairro Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. José Carlos dos Santos, para acomodar família de desabrigados, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações 
nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 08 de Abril de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

Sessão Pública nº 006/2016
Santana de Parnaíba/SP – 08 de abril de 2016

Objeto: Contratação de serviço de impressão gráfica, em atendimento à Secretaria de Comunicação 
(SECOM) da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, conforme Leis 8.666/1993 e 12.232/2010.
A data de entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço será dia 11 de abril de 
2016, até 14h00, na sede da agência de publicidade responsável, Área Comunicação, Propaganda e 
Marketing, localizada na Rua Ximbó, 171 – Aclimação - São Paulo/SP.
A abertura dos envelopes acontecerá dia 15 de abril de 2016, pontualmente iniciada às  11h00, na 
SECOM, localizada na Av. Brasil, 132 – Jardim São Luís – Santana de Parnaíba/SP.
As informações técnicas sobre o serviço de impressão digital a ser realizado são: Confecção de vinil, 
Faixa em lona com acabamento em madeira e cordão, Placa em PVC e aplicação em vinil, Lona vinílica 
e Lona vinílica com acabamento em madeira e ponteira de borracha.
Mais informações sobre a sessão pública deverão ser obtidas diretamente com a agência, pelo 
telefone (11) 5594-0288.

Mais de 70 km de vias pavimentadas




