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NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO: O MAIS MODERNO DA REGIÃO

Em breve o bairro
Cidade São Pedro vai 

ganhar o mais
moderno Colégio

Infantil de toda a região
Nova escola terá capacidade para cerca de

500 crianças e será referência de ensino no Estado

Santana de Parna-
íba é a cidade que 
mais investiu em 
educação de toda 

a região metropolitana, 

desde a compra de ma-
terial didático e escolar, 
até a confecção de uni-
formes e diversos proje-
tos que visam aprimorar 

o método de aprendizado 
dos alunos da rede muni-
cipal. Outro importante 
objetivo é a construção 
de novas unidades de en-

sino em vários bairros da 
cidade, para que a esco-
la fique mais próxima das 
residências dos muníci-
pes.. Pág. 3

Base do Corpo de Bombeiros já
realizou mais 350 atendimentos

em Santana de Parnaíba
e cidades da Região

Página 3

Nova pista de Skate
recebe primeira edição do
campeonato “Best Trick”

Cristal Park IV recebe
nova etapa de pavimentação

Maior plano de mobilidade urbana de Santana de Parnaíba
já asfaltou mais 80Km de vias e beneficiou 23 bairros

A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Serviços Municipais, deu 
continuidade ao processo de pa-
vimentação das vias do Cristal 

Park IV. Asfalto, guias e sarjetas estão 
sendo executadas na nova etapa de pavi-
mentação do bairro.  

Página 3

Rodada dos Campeonatos
Municipais de Futebol
e Futsal atraem bom
público aos Ginásios
e campos da cidade

Página 5

Em comemoração à inauguração da nova pista 
de Skate do município, a Prefeitura por inter-
médio da COMUJUV em parceria com a “Cúpula 
do Skate” Parnaibana realizou no último sába-

do, 07/05, o primeiro campeonato “Best Trick” do no-
vo local. Página 4

Prefeitura
promoveu a
“Semana

Especial das 
Mães” 

16ª cidade com
melhor índice de 

desenvolvimento 
humano do país

Foto: Marcio Koch

Foto: Linda Marinho

Foto: Marcio Koch

Santana de
Parnaíba é a
cidade que

mais promove
recolocação de

pessoas no
mercado de                                    

trabalho na Região

A aposentada Leopoldina ao lado do seus netos, que mora há
30 anos no bairro Cristal Park comemora a chegada do asfalto

Foto: Linda Marinho
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PUDIM DE LEITE EM PÓ
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 todos os ingredientes no liquidi� cador e reserve.

CALDA

Misture em uma panela o açúcar e a água e leve ao fogo.
Não volte a mexer até que a calda chegue no ponto de caramelo, 
desligue o fogo.
Unte uma forma (com a calda) própria para pudim em micro-ondas
Coloque a mistura que foi batida no liquidi� cador, levando ao forno 
até dourar.

INGREDIENTES

• 3 ovos inteiros
• 16 colheres (sopa) de leite em pó
• 10 colheres (sopa) de açúcar
• 4 xícaras de água

11/05

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 de Limpeza 8   X 25 50  Fundamental

Auxiliar Administrativo 10   X 18 50 X Ens. Médio

Auxiliar de Linha de Produção 70   X 18 50 X Fundamental

Conferente de Carga e Descarga 100 X   18 40  Ens. Médio

Corretor de Imóveis 200   X 18 70  Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque 2  X  20 50  Fundamental

Costureira de Máquina Reta 2  X  20 45  Fundamental

Empregada Doméstica 4  X  25 45  Fundamental

Mecânico de Manutenção de Automóveis 2 X   25 40  Fundamental

Mecânico de Manutenção de Máquinas 1 X   20 45  Ens. Médio

Mecânico de Motocicletas 2 X   20 45  Ens. Médio

Motorista de Carga a Frete 10 X   21 65  Fundamental

Operador de Balancim 1 X   25 50  Ens. Médio

Operador de Retro-escavadeira 1 X   25 50  Fundamental

Operador de Serigrafi a 1 X   20 45  Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo 250   X 18 50  Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo-Estágio 200   X 16 21  Ens.Méd/Incomp.

Operador de Telemarketing Receptivo 120   X 18 45 X Ens. Médio

Operador de Telemarketing Receptivo 180   X 18 50  Ens. Médio

Peixeiro (comércio varejista) 1 X   20 45  Ens. Médio

Prensista (operador de prensa) 1 X   18 50  Ens. Médio

Professor de Inglês 1   X 20 60  Ens. Médio

Vigilante 6 X   20 50  Fundamental

Escolaridade
Quantidade
de Vagas Fem.

Vagas exclusivas
para defi cientesOcupação

* Vagas sujeitas a alteraçãões

1.173 vagas

CARAMELO

• 2 xícaras de açúcar
• 1 xícara de água

Parcerias com as faculdades Anhanguera e FNC
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Em breve o bairro Cidade São Pedro vai ganhar
o mais moderno Colégio Infantil de toda a região

Santana de Parnaíba 
é a cidade que mais 
investiu em edu-
cação de toda a re-

gião metropolitana, desde 
a compra de material didá-
tico e escolar, até a con-
fecção de uniformes e di-
versos projetos que visam 
aprimorar o método de 
aprendizado dos alunos 
da rede municipal. Outro 
importante objetivo é a 
construção de novas uni-
dades de ensino em vá-
rios bairros da cidade, pa-
ra que a escola � que mais 
próxima das residências 
dos munícipes. 

Pensando assim, a Pre-
feitura, por meio da Secre-
taria de Obras, intensi� cou 
os trabalhos da construção 
de uma das mais comple-
tas unidades educacionais 
do município, no bairro Ci-
dade São Pedro, que bene-
� ciará os moradores desta 
localidade, com o objetivo 
de atender a demanda das 
crianças da região, que é 
uma das mais populosas da 
cidade. 

A obra se encontra em 

Imagens da nova creche do bairro Cidade São Pedro que será de
período integral e terá capacidade para cerca de 500 crianças de 1 a 4 anos

Renato Menezes
Mtb 54.101

Fotos: Marcio Koch

Prefeitura promoveu o evento
“Rua de Cultura” no Centro Histórico

A prefeitura de 
Santana de Par-
naíba por inter-
médio da Secre-

tária de Cultura e Turismo 
realizou na noite do últi-
mo sábado, 07/05, a pri-
meira edição do evento 

Rua de Cultura – promovi-
da em parceria com o De-
partamento de Eventos, 
na Rua André Fernandes 
(Rua do meio) – Centro. 

O objetivo do evento foi 
promover gratuitamente 
ações culturais, de lazer e 
de entretenimento, atra-
vés de atividades desen-

volvidas para toda a famí-
lia. O evento contou com 
diversas apresentações 
artísticas, ações sustentá-
veis, recreação, o� cinas, 
contadores de histórias, 
atividades laborais, entre 
outras atividades.

“A prefeitura está de 
parabéns pela realização 

desse evento, estou me 
sentido em uma peque-
na virada cultural na mi-
nha própria cidade, que 
honra. Seria muito bom 
se acontecesse um even-
to como esse pelo menos 
uma vez por mês”, diz a 
moradora do São Luís Iva-
neide Silva.

Sidnei Rodrigues

Foto: Linda Marinho

estágio de acabamento e 
todo o trabalho é realiza-
do observando cada de-
talhe, para que tudo � que 
perfeito e mantenha o al-
to nível de aprendizado, 

proporcionando o bem-
-estar das crianças.

A alvenaria do piso tér-
reo já foi concluída e a im-
plantação dos pisos, azu-
lejos e revestimento de 

pastilhas em alguns am-
bientes entraram na fase 
� nal. Já no pavimento su-
perior, a alvenaria e ins-
talações hidráulicas e elé-
tricas estão praticamente 

concluídas e a cobertura 
da mini quadra poliespor-
tiva entrou na fase � nal. 

Construída na rua Tai-
nha, a nova creche da Ci-
dade São Pedro contará 
com dois pavimentos. O pi-
so térreo contará com am-
bientes como sala de es-
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 cober-

to, escada interna, escada 
de incêndio e elevador. Já 
o piso superior é compos-
to por 10 salas de aula, 02 
salas de múltiplo uso, 02 
banheiros e almoxarifa-
do. O colégio também terá 
área de recreação, uma mi-
ni quadra poliesportiva co-
berta com vestiários mas-
culino e feminino, além de 
um amplo estacionamento. 

A nova unidade será 
de período integral, com 
capacidade para cerca de 
500 crianças com idades 
de 1 a 4 anos. Assim que 
for inaugurada, o municí-
pio passará a contar com 
71 colégios e esta será a 
oitava escola do bairro. 

Foto: Linda Marinho

Base do Corpo de Bombeiros já realizou mais 350 
atendimentos em Santana de Parnaíba

e cidades da Região

A Base do Corpo 
de Bombeiros de 
Santana de Par-
naíba comple-

tou três meses desde sua 
inauguração e já soma 
mais de 350 atendimen-
tos realizados. São ocor-
rências em Santana de 
Parnaíba e outras cidades 
da região, Barueri, Carapi-
cuiba, Cotia, Itapevi, Jan-
dira, Osasco e Pirapora do 
Bom Jesus.

Os atendimentos são 
os mais variados, como 
quedas, primeiros socor-
ros, acidentes de trânsito 
com e sem vítima, incên-
dio em residências, incên-
dio em indústria, atrope-
lamento, incêndio em 
automóveis, afogamento, 
ameaça de desabamento, 
capotamento, tentativa 
de suicídio, entre outros.

A Base do corpo de 
bombeiros conta com a 
mais moderna estrutu-

ra e está localizada em um 
ponto estratégico. Além de 
contar com o caminhão au-
to bomba, possui também 
uma unidade especí� ca 
para resgate, e isso tem re-
sultado em um atendimen-
to mais rápido, de oito a 13 

minutos, considerado um 
tempo excelente dentro 
dos padrões internacionais 
de atendimento.

Além de atender as 
emergências, o posto rea-
liza trabalhos preventivos 
na cidade. A tropa é res-

Cíntia Almeida

Foto: Linda Marinho

A Base do Corpo de Bombeiros conta com a mais moderna estrutura de toda a região

ponsável pelas vistorias 
nos estabelecimentos, as-
sim como organizar briga-
das de incêndio em matas. 
Essas ações contribuem 
não só para a segurança, 
mas também para o apoio 
na saúde da cidade.

A cidade mais segura do Estado de São Paulo

Nova escola terá capacidade para cerca de 500 crianças e será referência de ensino no Estado

Os moradores da 
Fazendinha e re-
gião contaram 
com uma exce-

lente opção de lazer to-
talmente gratuita, rea-
lizada no último sábado, 
07/05, no Colégio Muni-
cipal Leda Caira, que re-
cebeu o projeto “Cinema 
no Bairro”.

Promovido pela Pre-
feitura por meio da Se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo em parceria com o 
departamento de Even-
tos, o projeto “Cine-
ma no Bairro” apresen-
ta à população um filme 
(Lançamento) em um 

bairro da cidade. 
Todo � nal de semana 

um bairro diferente re-
cebe o projeto, que visa 
oferecer entretenimen-
to e lazer à população, 
em um programa espe-
cial para curtir com to-
da a família. No sábado, 
07/05, o � lme apresen-
tado foi “O Bom Dinos-
sauro” (Disney/Pixar).

“Fazer esse tipo de 
ação é muito importante, 
eu quero agradecer por 
essa iniciativa, pois consi-
go realizar um programa 
familiar sem ter um custo 
por isso, parabéns mais 
uma vez pela realização 
desse projeto”, diz a mo-
radora Gislene Mendes.

Fazendinha
recebeu o projeto

“Cinema no Bairro”

Sidnei Rodrigues

O projeto “Cinema no Bairro” leva todo � m de semana um � lme 
(Lançamento)  para um bairro (diferente) do município
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GERAL

Prefeitura
promoveu a

“Semana Especial 
das Mães” 

A Prefeitura, por 
intermédio da 
Secretaria de 
Assistência So-

cial, promoveu em todos 
os dias da última sema-
na, ações em comemo-
ração ao Dia das Mães 
para as munícipes e pa-
ra os integrantes que 
freqüentam o Centro de 
Convivência da 3ª Idade. 

Na segunda, terça, 
quarta e sexta–feira mo-
radoras dos bairros Cen-
tro, Parque Santana, 120, 
Colinas da Anhangue-
ra e Fazendinha, partici-
param de diversas ações  
promovidas pelo Fun-
do Social de Solidarieda-
de, que aconteceram nos 
respectivos bairros.

As atividades foram 
as mais variadas, des-
de cursos artesanais 
com a participação con-
junta de � lhos e mães, 
até a realização do pro-
jeto “Divas da beleza”, 
que proporcionou um 

dia de interação com as 
mulheres do município, 
oferecendo tratamen-
tos completos de bele-
za: cortes, escovas, ma-
nicure, dentre outros.

Na quinta feira foi 
realizado no Centro de 
convivência do Idoso um 
almoço que reuniu cer-
ca de 150 integrantes do 
clube, que puderam se 
divertir bastante neste 
dia planejado especial-
mente para as mamães. 
Ao longo do dia os pre-
sentes também foram 
contemplados com di-
versas ações do “Divas 
da Beleza”.

 Para fechar a semana 
com chave de ouro, o CC-
CA Colinas da Anhague-
ra realizou no sábado um 
evento especial para as 
mamães, onde além de 
comemorarem a data, 
receberam uma home-
nagem especial. Durante 
a “Semana Especial das 
Mães” cerca de 700 mu-
nícipes foram atendidas 
na iniciativa.

Cristal Park IV recebe
nova etapa de pavimentação

Maior plano de mobilidade urbana de Santana de Parnaíba já asfaltou mais 80Km de vias e beneficiou 23 bairros

A Prefeitura, por 
meio da Secre-
taria de Serviços 
Municipais, deu 

continuidade ao processo 
de pavimentação das vias 
do Cristal Park IV. Asfal-
to, guias e sarjetas estão 
sendo executadas na no-
va etapa de pavimentação 
do bairro. 

O bairro Jardim do Luar, 
na região da fazendinha, 
recebeu a fresagem asfál-
tica  para aplicação do re-
capeamento das ruas Lua 
Crescente, Lua Cheia, Lua 
Minguante e Lua Nova.

Desde 2013, a prefei-
tura já asfaltou e reca-
peou mais de 80 quilôme-
tros de vias em 23 bairros 
do município.

Foto: Marcio Koch

Mais uma etapa de pavimentação no bairro Cristal Park

João Guerra

Em comemoração à 
inauguração da no-
va pista de Skate do 
município, a Prefei-

tura por intermédio da CO-
MUJUV em parceria com a 
“Cúpula do Skate” Parnai-
bana realizou no último 
sábado, 07/05, o primeiro 
campeonato “Best Trick” 
do novo local. 

Realizado durante to-
do o sábado, o evento te-
ve como cenário a nova 
Pista de Skate - Jorge Te-
bet. O evento foi um su-
cesso de público e reuniu 
Skatistas do município e 
região. Estima-se que, 
cerca de mais de mil pes-
soas passaram pelo local 
durante todo o sábado.

“A pista de Skate está 
perfeita para diversos ti-
pos de campeonatos, po-

Sidnei Rodrigues

O campeonato atraiu mais de mil pessoas que passaram pelo local durante todo o sábado

Skatistas do município e região participaram do primeiro
campeonato na nova Pista de Skate de Santana de Parnaíba

Nova pista de Skate recebe primeira
edição do campeonato “Best Trick”

demos realizar desde ma-
nobras simples até as mais 
complexas, temos uma 
pista de Skate a nível pro-
� ssional em nosso municí-

pio”, declarou Tales Airton, 
morador da região e prati-
cante da modalidade.  

Ao todo, participaram 
do campeonato mais de 

130 atletas, vindos de di-
versos bairros, que dispu-
taram três categorias da 
modalidade esportiva: Mi-
rim, Iniciante e Amado.

Uma semana especialmente planejada
para comemorar do Dia Das Mães

Sidnei Rodrigues

Foto: Linda Marinho

Delegacia da Defesa da Mulher

“Family Day” agita a
Aldeia da Serra neste domingo 

A Prefeitura, por meio da CO-
MUJUV, realiza neste do-
mingo, 15/05, a primeira 
edição do “Family Day”, na 

Praça da Aldeia no bairro da Aldeia 
da Serra. O evento tem início pro-
gramado para as 10h com término 
previsto no � m da tarde.

Produtos de mais de 150 mulhe-
res moradoras do bairro, que utili-
zam o artesanato para ter uma ren-
da alternativa serão expostos, para 
incentivar a economia criativa. 

O evento terá diversas atra-
ções e atividades como Food tru-
cks, oficinas, música, dança, doa-
ção de animais, tapete literário, 
teatro e muito mais. As crianças 
terão o seu espaço de diversão 
com os brinquedos infláveis “Pu-
la-Pula” e Tobogã. Para os aman-
tes e colecionadores da boa mú-

sica haverá um espaço para o Clube 
do Vinil, disponibilizando a compra 
e troca de discos. No estaciona-

mento, haverá a exposição de 20 
carros antigos do Automóvel Clube 
de Aldeia da Serra.

Food Trucks, artesanato, oficinas, teatro e música são algumas das atrações
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Campeonato Municipal de FUTEBOL Veteraníssimo – 7a Rodada
14/05 08h45 CAMPO MUNICIPAL NEI SPORTS/VILHENA x UBAC
14/05 08h45 CAMPO 120 COLORADO x TRADIÇÃO
14/05 10h35 CAMPO MUNICIPAL VIRACOPOS x DESAPEGA
14/05 10h35 CAMPO 120 120/CENTRAL X PARNAIBANO

Campeonato Municipal de FUTEBOL Veterano – 7a Rodada
14/05 13h00 CAMPO MUNICIPAL VIRACOPOS x UNIÃO DE MINAS
14/05 13h00 CAMPO 120 FIORENTINA x PARNAIBANO/REFÚGIO
14/05 13h00 CAMPO COLINAS COLORADO x CENTRAL
14/05 14h50 CAMPO MUNICIPAL BANZO x UBAC
14/05 14h50 CAMPO 120 UNIDOS FAZENDINHA X BRASOK
14/05 14h50 CAMPO COLINAS U.G.V. x CELTA

Campeonato Municipal de FUTEBOL 2ª Divisão – 6a Rodada
15/05 08h45 CAMPO 120 FLAMENGUINHO x VILA PARK
15/05 09h45 CAMPO COLINAS UBAC x VILA ESPERANÇA
15/05 10h35 CAMPO 120 AMÉRICA x UNIÃO DO PARQUE
15/05 11h45 CAMPO COLINAS INTERNACIONAL x VARCELONA
15/05 12h20 CAMPO 120 100 SAÍDA x TRIBO
15/05 13h20 CAMPO COLINAS CELTA x ESTRELA
15/05 13h55 CAMPO 120 BRASOK  x  NOVA GRANADA
15/05 14h55 CAMPO COLINAS GAROTOS DA VILA x UNIÃO DE MINAS

Rodada dos Campeonatos Municipais de 
Futebol e Futsal atraem bom público

aos Ginásios e campos da cidade
Jogos válidos pelas categorias veterano e veteraníssimo agitaram o fim de semana da população parnaibana

O fim de semana 
esportivo foi de 
muitos gols em 
mais uma rodada 

dos campeonatos muni-
cipais de futebol e futsal, 
promovidos pela Prefei-
tura, por meio da SMAFEL 
– Secretaria Municipal de 

Atividade Física, Esporte 
e Lazer. As partidas, sem-
pre com muitos gols, fa-
zem a alegria dos torce-
dores parnaibanos que 
comparecem aos campos 
municipais e ginásios pa-
ra acompanhar a equipe 
do seu bairro.

No sábado (07/05) 
aconteceram as partidas 

da sexta rodada das cate-
gorias veterano e vete-
raníssimo. Pelo veterano 
foram seis jogos. No cam-
po municipal a equipe do 
Brasok fez 2 a 1 no time 
do U.G.V, vencendo o se-
gundo jogo seguido, as-
sim como o time do Cen-
tral que teve dificuldades 
mas conseguiu vencer a 

Fiorentina por 3 a 2. No 
campo do Bairro 120 o 
União de Minas perdeu 
mais uma, desta vez para 
equipe do Celta pelo pla-
car de 3 a 1. No mesmo 
campo, Unidos da Fazen-
dinha e Colorado medi-
ram forças e a vitória ter-
minou com a equipe da 
Fazendinha por 1 a 0. No 

campo do Colinas o time 
do Viracopos, que vinha 
de uma boa sequência de 
vitórias, foi goleado por 3 
a 0 pelo UBAC, enquan-
to que o time do Parnai-
bano/Refúgio venceu o 
Banzo por 1 a 0.

Na categoria vetera-
no foram quatro jogos. 
No Campo do Bairro 120 

o Colorado foi derrotado 
por 2 a 1 pela equipe do 
Nei Sports/Vilhena e o Vi-
racopos venceu o Parnai-
bano por 2 a 1. Nas outras 
partidas que acontece-
ram no Campo do Colinas, 
UBAC e Unidos da Fazen-
dinha empataram em 1 a 
1 e o Tradição goleou o 
Desapega po 4 a 2.

Con� ra abaixo os horários e locais dos jogos da segunda divisão
de futebol e as partidas das categorias veterano e veteraníssimo:

Na última terça-feira 
(10/05) aconteceram os jo-
gos da sétima rodada da se-
gunda divisão. No Ginásio 
Frediani, a equipe do Meni-

nos V.P  goleou por 6 a 2 o 
time do Vai Quem Quer e o 
Aliados fez 5 a 1 na equipe 
do Bithuras Club Sampa. No 
Ginásio Poliesportivo Cen-

to e Vinte o time do Guer-
reiros F.C. venceu por 6 a 3 
o E.C. Donetsk, a equipe do 
Gustavo Soccer foi derrota-
da pelo São Pedro F.C. por 4 

a 2. O destaque � cou para 
o embate entre as equipes 
do Bolla de Meia E.C. e Ko-
ontz que acabou com go-
leada de 7 a 0 para o Bolla 

de Meia. Na quinta-feira, 
12/05, tiveram os jogos 
da primeira divisão e os re-
sultados foram: Villa São 
Pedro 5 x 2 Sangue Bom, 

U.G.V. 10 x 9 Sport Club JJ, 
Pertubados 2 x 2 São Pau-
linho, E.C. Banzo 2 x 3 Atlé-
tico Atro e Força Jovem 10 
x 3 Família Sampa.

A partida entre Refú-
gio e Várzea Nova, realiza-
da na última quarta-feira 
(11/05), abriu a 6ª rodada 
da 1ª divisão que terminou 
com a vitória do Várzea 
Nova por 1 a 0. Neste do-
mingo (15/05) mais cinco 
jogos completam a roda-
da. O Campo Municipal re-
cebem as disputas entre 
Viracopos x Vila Nova, São 
Luís x Parnaibano e Bahia/
Esquadrão x Unidos da Fa-
zendinha. No campo do 
bairro 120 acontece o jo-
go entre América e União 
do Parque e no campo do 
Colinas acontece o emba-
te entre UBAC contra Vila 
Esperança.

Futebol 1ª
e 2ª Divisão

Na abertura da sexta rodada do campeonato de futebol
da 1ª Divisão o time do Várzea Nova (camisa verde e vinho)

venceu a equipe do Refúgio (camisa preta e amarela) por 1 a 0

Renato Menezes
Mtb 54.101

VÁRZEA NOVA REFÚGIOxx 01

FUTSAL

ATLÉTICO ATRO BANZOxx 233

Implantação do Parque Colinas da Anhanguera

1 0

2

Fotos: Marcio Koch

1ª DIVISÃO
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COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 005/16 – Proc. Adm. nº 040/16

Objeto: Registro de preços para a aquisição de adaptadores e extensões para atendimento aos Colégios da Rede 
Municipal de Ensino.

Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Center Sponchiado Ltda - EPP para o item 06. 
Devido aos preços propostos pelas demais concorrentes terem fi cado muito acima da nossa média de preços obtida 
para a instrução do processo licitatório, fi cam considerados fracassados os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07.
Informamos que serão feitas novas cotações e posterior reabertura deste certame.

Santana de Parnaíba, 10 de maio de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PP Nº 036/16 – Proc. Adm. Nº 208/16

Registro de preços para a aquisição de uniformes para atender os agentes de organização escolar, agentes de 
serviços de alimentação e auxiliares de desenvolvimento infantil que atuam nos Colégios da Rede Municipal de 

Ensino
Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Campinas Military Defense Ltda EPP para os 
itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, à favor da empresa: Indústria e Comércio José Romeu Nitaques Roupas 
Ltda para os itens 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, à favor da empresa: S Silva Pereira 
ME para os itens 03, 04, 05, 06 e 07. Os itens 01, 02, 27 e 28 foram considerados fracassados.

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PP Nº 043/16 – Proc. Adm. Nº 271/16

Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Troféus e Medalhas em atendimento à Secretaria 
Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer.

Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado a favor da empresa A.M.V. Comércio, Promoções de Eventos 
Esportivos e Arbitragem Ltda – ME para todos os lotes.

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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.
Fica Adjudicado e Homologado o certame supracitado, a favor da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP para todos os itens, mediante aprovação das amostras pela Secretaria de Saúde.

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
Pregão Presencial n° 115/2015 - Processo Administrativo n° 1538/2015.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames por imagem e de diagnósticos, 

com a disponibilização de equipamentos, fornecimento dos insumos e materiais, além de profi ssionais habilitados 
para a realização de exames aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Após nova negociação e apresentação de nova proposta com redução dos valores atingidos na licitação, fi ca 
Adjudicado e Homologado o certame supracitado a favor da empresa SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA para os 
Lotes 2, 3, 5, 6 e 8.
Aproveito a oportunidade para comunicar que os Lotes 1 e 7 foram considerados desertos por não acudirem 
interessados.
Quanto ao Lote 4, ainda estão sendo esclarecidas questões técnicas para o pleno atendimento das necessidades desta 
municipalidade.

Santana de Parnaíba, 11 de maio 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.
Fica adiada “sine-die” a data de abertura do certame acima identifi cado, para possíveis correções. O edital será 
republicado em momento oportuno. 

Santana de Parnaíba, 10 de Maio de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 068/16 – Proc. Adm. n.º 539/16

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cadeira de rodas para alunos com defi ciência diagnosticada.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/05/16 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 18/05/16, às 15h00min.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 070/16 – Proc. Adm. nº 561/16

Objeto: Registro de preços para a aquisição de pistolas calibre 380 para uso do efetivo da GMCSP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/05/16 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 24/05/16, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de Maio de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 071/16 – Proc. Adm. nº 562/16

Objeto: Registro de preços para a aquisição de utensílios domésticos para atendimento dos Colégios da Rede 
Municipal de Ensino.

ATOS OFICIAIS

FESTIVAL SESC
Melhores Filmes de 2015

Santana de Parnaíba sediará o 
“Festival Sesc Melhores Filmes 
de 2015”, o evento apresentará 
no Cine Teatro Coronel Raymun-

do nos dias 17,18 e 19 de Maio, seis � l-
mes que destacaram na crítica especia-

lizada. O principal objetivo do festival é 
oferecer ao público a oportunidade de 
ver ou rever o que passou de mais sig-
ni� cativo nas telas de cinema no ano 
anterior ao evento. 

Con� ra a programação completa:

Dia 17/05 às 15h
Divertida

Mente
(Livre)

Dia 17/05 às 19h
Que Horas
Ela Volta?

(Não recomendado para
menores de 12 anos)

Dia 18/05 às 16h
O Pequeno 

Príncipe
(Livre)

Dia 18/05 às 19h
Cássia

(Não recomendado para
menores de 12 anos)

Dia 19/05 às 16h
Últimas

Conversas
(Não recomendado para

menores de 12 anos)

Dia 19/05 às 19h
O Clube

(Não recomendo para
menores 16 anos) 

Programa de regularização de imóveis Cidade Legal

O PAT – Posto de Atendimento ao Tra-
balhador, realiza a inserção dos trabalha-
dores no mercado de trabalho por meio do 
processo de captação de vagas, interme-
diando os trabalhos de recrutamento e pré-
-seleção, entre empregado e empregador, 
que já estejam trabalhando ou não, ofere-
cendo novas propostas de emprego, mais 
adequadas ao seu per� l, além de realizar 

programas voltados para os jovens que 
buscam seu primeiro emprego. 

Atualmente o município conta com seis 
PAT´s e o atendimento acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. Para obter mais infor-
mações, os interessados devem entrar em 
contato com a Semedes pelo telefone (11) 
4622-8250.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/05/16 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 25/05/16, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de Maio de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 120/15 – Proc. Adm. nº 1617/15

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de transporte de 
estudantes nas zonas urbanas (bairros/áreas escolares) do Município de Santana de Parnaíba).

O Município de Santana de Parnaíba faz saber através desta que, relativamente aos recursos e contrarrazões 
interpostos pelas empresas (fase 1 e 2): Nogueira e Nogueira Júnior Ltda, Dina Translados e Turismo Ltda, 
Expresso Transpor tes Kaçulla Ltda EPP, Paulo Sérgio Rodrigues Moreno ME e Urubupungá Transpor tes 
e Turismo Ltda, chegou-se ao seguinte resultado através de parecer emitido pela Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídico: INABILITAÇÃO da empresa Expresso Transpor tes Kaçulla Ltda EPP para o Lote 01 e a 
HABILITAÇÃO da empresa Dina Translados e Turismo Ltda para o Lote 01 e a HABILITAÇÃO da empresa 
Nogueira e Nogueira Júnior Ltda para o Lote 02.
Em face das decisões retro citadas, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame acima identifi cado, em favor das empresas: 
Dina Translados e Turismo Ltda para o Lote 01 e Nogueira e Nogueira Júnior Ltda para o Lote 02.

Santana de Parnaíba, 10 de Maio de 2016.
ADRIANO DIAS CAMPOS

ORDENADOR DO PREGÃO

REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N.º 049/16 – Proc. Adm. Nº 339/16
Objeto: Registro de preços para a aquisição de pão francês e pão de banha para atendimento do corpo discente 
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Em função de alterações no edital desta licitação a pedido do Tribunal de Contas do Estado, fi ca o edital acima 
republicado e os prazos devolvidos.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/05/16  na Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou através do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 19/05/16 às 10:00 horas.

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

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
Emergencial nº 001/16 – Proc. Adm. nº 509/16

Na Imprensa Ofi cial do Estado do dia 03 de Maio de 2016, onde lê-se “Clínica e Centro Terapêutico Concretize ME”, 
leia-se “Clínica Concretize e Centro Terapêutico ME”.

Santana de Parnaíba, 10 de Maio de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

Santana de Parnaíba é a cidade que mais 
promove recolocação de pessoas no

mercado de trabalho na Região
Número de pessoas empregadas na cidade supera o de municípios como Barueri e Jundiaí

De acordo com o úl-
timo levantamen-
to do Ministério do 
Trabalho e Empre-

go e da SERT – Secretaria 
de Emprego e Relações do 
Trabalho do Governo do 
Estado, realizado no mês 
de Abril de 2016, apontou 
Santana de Parnaíba como 
o município que mais reali-
zou a recolocação pessoas 
no mercado de trabalho de 
toda a região.

Os dados mostram que 
cerca de 500 pessoas, 
que foram atendidas pe-
la Prefeitura por meio da 

Semedes –Secretaria Mu-
nicipal de Emprego e De-
senvolvimento, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
atualmente encontram-
-se empregadas. Este nú-
mero equivale a 22,04% 
do total de trabalhadores 
que passaram no setor 
entre os meses de Janei-
ro a Abril deste ano. Para 
se ter uma idéia da e� ci-
ência da prefeitura neste 
aspecto, durante o mes-
mo período o município de 
Jundiaí, 7,39% das pesso-
as atendidas consegui-
ram emprego, em Barueri 
foram 5,29% e em Carapi-
cuíba, apenas 1,32% dos 

desempregados foram re-
-inseridos no mercado de 
trabalho.

Nos últimos três anos 
a prefeitura retirou da fi-
la do desemprego mais de 
três mil pessoas, por meio 
dos PATs (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador), 
que são dados importan-
tes, tendo em vista a cri-
se que o país atravessa. O 
último levantamento do 
IBGE realizado em mar-
ço informou que o Estado 
de São Paulo possui mais 
de 10 milhões de desem-
pregados, sendo este o 
maior índice dos últimos 
quatro anos. 

Endereços dos Postos de Atendimento ao Trabalhador

Bairro Endereço
Fazendinha Estrada Tenente Marques, 5.720
Alphaville Rua Netuno, 49 – Centro de Apoio 1
Centro Histórico Rua Quinze de Novembro, 625

Jardim Isaura/Parque Santana Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura
(dentro do CRAS Casa da Família)

Cidade São Pedro Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera Rua Di Cavalcanti, 605

SOBRE O PAT

Renato Menezes
Mtb 54.101
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CITAÇÃO

GEREMIAS MARCIANO DE OLIVEIRA

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, telefone (11) 4705-9984, 
para tomar ciência do Processo Administrativo n.º 012/2016, instaurado contra vossa senhoria por INASSIDUIDADE 
HABITUAL.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO

LUANA SANTOS DE CRUZ

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, telefone (11) 
4705-9984, para tomar ciência do Processo Administrativo n.º 151/2015, instaurado contra vossa senhoria por 
INASSIDUIDADE HABITUAL.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO

MARCUS VINÍCIUS MORAIS DE SOUZA OLIVEIRA

Fica Vossa Senhoria CITADO PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, 
telefone (11) 4705-9984, para tomar ciência do Processo Administrativo n.º 023/2016, instaurado contra vossa 
senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

NOTIFICAÇÃO
REYNALDO ANTONIO VIANA DE ANDRADE

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, quanto à prorrogação do afastamento preventivo, nos termos do art. 197, § 1º da 
Lei Complementar nº 34/2011, por mais 60 dias, a partir de  16/05/16.

ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVAS, DISSERTATIVA E/OU DE TÍTULOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público – Edital nº 01/2016 para prestarem as Provas Objetivas, 
Dissertativa e/ ou de Títulos, a serem realizadas de acordo com as informações divulgadas neste edital.
As provas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, na data e período estabelecidos na tabela a seguir:

DATA PREVISTA DA 
PROVA / PERÍODO

CARGOS

22/05/2016 - Manhã Analista Técnico Legislativo Analista de Recursos Humanos Assistente Administrativo 
Telefonista

22/05/2016 - Tarde Analista Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo Controlador Interno

A relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, cargo que se inscreveu, 
o local, a sala, a data e horário, para a realização das provas, estará disponível nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br, a partir de 13 de maio de 2016.
Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá entrar em contato com o 
Instituto Mais através do telefone (0xx11) 2659-5746 para verifi car o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 09h00 
às 17h00, até o dia 20 de maio de 2016.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para as respectivas provas, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local determinado neste edital 
de convocação.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, entre outros, 
exceto do cargo, deverão ser corrigidos no dia da respectiva prova, através de formulário específi co para correção de 
dados incorretos.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição, o qual não terá validade como documento de identidade e não será aceito como 
comprovação de pagamento recibo de “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO”.
b) ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Ofi cial de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certifi cado de Reservista; Passaporte; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografi a na forma da Lei n.º 9.503/97); e
c) Caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul.
O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em 
sua eliminação do Concurso Público.
Para os cargos de Controlador Interno, os documentos da Prova de Títulos deverão ser entregues exclusivamente no 
dia de realização da prova, devendo o candidato apresentar os documentos conforme as instruções estabelecidas no 
Capítulo IX, do edital do concurso, observando os itens abaixo:
1. O candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Entrega de Títulos, conforme ANEXO III, disponível no edital do concurso, e disponível 
também na Internet no endereço eletrônico www.institutomais.org.br;
b) relacionar os documentos entregues; e
c) numerar sequencialmente e rubricar, cada documento apresentado.
2. Os documentos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa o nome do 
candidato, o número de inscrição, o cargo para o qual está concorrendo, o número do documento de identidade e o 
formulário de entrega de títulos.
3. Os referidos documentos deverão ser apresentados em CÓPIAS REPROGRÁFICAS AUTENTICADAS POR CARTÓRIO 
COMPETENTE.
4. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos para a Prova de 
Títulos, não sendo aceitas entregas ou substituições posteriormente a data de realização da prova.
Para o cargo de Controlador Interno, terá conjuntamente com a Prova Objetiva, a realização da Prova Dissertativa. 
A referida prova deverá ser redigida com caneta de tinta azul ou preta, ser escrita à mão, em letra legível, não sendo 
permitida a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
condição especial para esse fi m, devendo o candidato observar as instruções estabelecidas no Capítulos VIII do 
edital do concurso.

A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas para o cargo de Controlador Interno e 3 (três) horas para 
os demais cargos. 
Por razão de segurança, somente após decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora de início das provas o candidato 
poderá deixar a sala de aplicação das provas, levando consigo o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
O candidato que insistir em sair antes do tempo estabelecido, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo 
de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo Coordenador de Aplicação, 
passando à condição de candidato eliminado.
O candidato após entregar todo o material correspondente à prova realizada para o Fiscal de sala, deverá, imediatamente, 
retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo realizada esta fase, bem como não poderá utilizar os banheiros. O 
candidato que desejar utilizar o banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um Fiscal antes 
de entregar o material correspondente a sua prova.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento 
do candidato da sala de prova.
No dia de realização das provas não será permitido ao candidato:
a) entrar e/ou permanecer no local de realização das provas com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, gravador, 
notebook, tablet, receptores, relógios com banco de dados, telefone celular, fones de ouvidos, etc.) ou semelhantes;
b) o descumprimento das informações estabelecidas na alínea “a” implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude; 
c) entrar e permanecer no local da avaliação sem camisa, usando óculos escuros, vestindo chapéus, bonés, boinas 
ou similares; e 
d) nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações.
O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/
transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, 
poderá resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança 
que será distribuído pelo Instituto Mais.
O Instituto Mais e a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
Visando a transparência e lisura do certame, o Instituto Mais poderá fazer o uso de detectores de metais durante a 
realização das provas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não apresentar um dos documentos exigidos no item 6.6, alínea “b” do edital do concurso;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal ou antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no edital;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos ou calculadoras;
f) for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar;
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas;
h) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
i) não devolver o material cedido para realização das provas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
k) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
l) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
m) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de respostas; e
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros.
Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 
candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
No dia da realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autorida-
des presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classifi cação.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas no edital do concurso ou a outras relativas ao Concurso, aos 
comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
O gabarito ofi cial da Prova Objetiva estará disponível nos sites www.institutomais.org.br e www.
camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br, no primeiro dia útil após a data de sua realização e caberá recurso em 
conformidade com o Capítulo XI, do edital do concurso.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas contidos no Capítulo VI, do 
Edital nº 01/2016, do Concurso Público.
A seguir consta a distribuição dos cargos, por data, período e local de realização das provas, contendo o intervalo 
alfabético dos candidatos inscritos.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação para realização das 
Provas Objetivas, Dissertativa e/ ou de Títulos, para o Concurso Público – Edital nº 01/2016, para a Câmara Municipal 
de Santana de Parnaíba.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2016.
Ronaldo Santos

Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR PERÍODO E LOCAL 
DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS CONTENDO O INTERVALO ALFABÉTICO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

ATENÇÃO: A relação dos candidatos inscritos no concurso, em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, 
cargo que se inscreveu, o local, a sala, a data e horário, para a realização das provas, estará disponível nos sites: www.
institutomais.org.br e www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br, a partir do dia 13 de maio de 2016.
 

CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ
Horário de Apresentação: 08h30min / Horário de Fechamento dos Portões: 09h00

CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

104 Assistente Administrativo
De: ABERSON JOSE DE BARROS
Até: DENIS ANTONIO DE LIMA 

CM TEN GAL GASPAR DE GODOI COLAÇO
Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
104 Assistente Administrativo
De: DENIS DE AGUIAR
Até: JAILSON SOARES DA SILVAw

CM PROFª ALBA DE MELLO BONILHA
Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 – Jd. Frediani

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
104 Assistente Administrativo
De: JAIMESSON BERNARDO DA SILVA
Até: MARQUECIA DE JESUS SILVA

CM PROFª RUTH DE AZEVEDO SILVA RODRIGUES
Rua México, 71 – Jardim São Luiz

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
104 Assistente Administrativo
De: MARTA DOS ANJOS GARCIA
Até: TATIANE DALMAS DE OLIVEIRA

CM PROF. ALDÔNIO RAMOS TEIXEIRA
Rua Gêmeos, 50 – Parque Santana I

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
104 Assistente Administrativo
De: TATIANE DE SENE
Até: YURI HORVAT

107 Telefonista
De: AARON BEN SIQUEIRA
Até: ZENEIDE JUNQUEIRA GUSMÃO

ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
Rua Danilo Trevisan Padilha s/n x Av. Tenente Marques - 

Jd.do Luar – Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP

PROCESSO SELETIVO INTERNO- EDITAL 01/2014 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Educação, CONVOCA o candidato citado abaixo para comparecerem no dia 16/05/2016 às 
10h00mim, no seguinte local:

LOCAL DA ESCOLHA

Secretaria Municipal de Educação, no 2º andar – Setor de  Planejamento – situado a Rua Prof. Edgar de Morais, 150 – Jardim Frediani – Santana de Parnaiba – São Paulo

O não comparecimento implicará na exclusão e desclassifi cação em caráter irrevogável e irretratável deste Processo Seletivo.

Classif. Final Pront. Nome Sede Cargo Atual

46 16707 MARIA APARECIDA DA SILVA ÁLVARO PROF. ADJUNTO

Santana de Parnaíba, 13 de maio de 2016
 Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2016
CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR CARGO

       
Médico - Cardiologista

Class. Nome RG  Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° PEDRO MENDES DE CARVALHO 38.286.347-1/SSP-SP 13/5/1960
    
       
Médico Cirurgião Geral

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° FERNANDA DIAS RIBEIRO 435595039/SSP-SP 25/7/1986 10 10

2° FLAVIO AUGUSTO CARVALHO LOPES 33.801.614-4/SSP-SP 18/10/1983
       
Médico - Ginecologista Obstetra       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Pós Total:

1° HELENA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 37.056.088-7/SSP-SP 27/5/1967 10 10

2° KARIN AMERICO MOZZATO 19.446.204-3/SSP-SP 17/9/1969 10 10

3° PRESCILIANA GIOVANA GUERRA MITRANO 08877765-1/IFP-RJ 5/7/1972
   
Médico - Infectologista       

Class. Nome RG  Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° TASSIANA RODRIGUES DOS SANTOS GALVÃO 42.773.365-0/SSP-SP 2/2/1987

2° DANILO GALVÃO TEIXEIRA 41.728.222-9/SSP-SP 18/4/1987
    
Médico - Oftalmologista       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° SANDRO BALARDIN COSTA 28.883.495-1/SSP-SP 14/2/1978 10 10

2° EDSON TAKAHIRO KIKUTI 16.337.360-7/SSP-SP 14/5/1967

3° SILVIA MIURA TAMAKI 17.325.468-8/SSP-SP 24/11/1972
    
Médico - Otorrinolaringologista       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° ANA LUCIA DE OLIVEIRA ZANONI COSTA 8.479.781-2/SSP-SP 26/3/1962  10 10
       
Médico - Psiquiatra       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° EUSEBIO JOSÉ GALLO JUNIOR 43.705.852-9/SSP-SP 5/10/1987
  
Médico - Pediatra       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1º LUCIANO JOSÉ BASILIO DA SILVA 11.264.438-7/SSP-SP 29/3/1963 30 20 50

2º JULIANA SENCINI 43.948.200-8/SSP-SP 5/7/1986 10 10

3º YGOR BORGES SILVA 13.835.068-1/SSP-SP 21/3/1963

4º ANDERSON LEMES DOS SANTOS 6.083.883-6/SSP-PR 26/9/1977

5º DEBORA JUKEMURA 34.900.014-1/SSP-SP 1/7/1985
    

CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ
Horário de Apresentação: 08h30min / Horário de Fechamento dos Portões: 09h00

CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

101 Analista de Recursos Humanos
De: ADRIANA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA
Até: YNGRID TATIELE GOMES PADILHA

103 Analista Técnico Legislativo
De: ADALBERTO FERNANDES ROSAS
Até: ZILDA PRIMO MORAIS NARDON

CM PROF CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA
Rua Sorocaba, nº 2 – Cento e Vinte/ Vila Maria Nazaré

Santana de Parnaíba - SP

CARGOS DO PERÍODO DA TARDE
Horário de Apresentação: 13h30min / Horário de Fechamento dos Portões: 14h00

CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

102 Analista Técnico Administrativo
De: ADALBERTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR
Até: MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS

CM TEN GAL GASPAR DE GODOI COLAÇO
Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
102 Analista Técnico Administrativo
De: MARCELO CURTY
Até: ZILDO MOREIRA DA SILVA

105 Auxiliar Administrativo
De: ABGAIL VIEIRA APOLINARIO DE ANDRADE
Até: EMERSON RIBEIRO FERNANDES

CM PROFª ALBA DE MELLO BONILHA
Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 – Jd. Frediani

Santana de Parnaíba - SP

(continuação...)
105 Auxiliar Administrativo
De: ENEDINA PEREIRA MARTINS
Até: ZILDA DE FATIMA MARTINS 

CM PROFª RUTH DE AZEVEDO SILVA RODRIGUES
Rua México, 71 – Jardim São Luiz

Santana de Parnaíba - SP

106 Controlador Interno
De: ABELARDO PIRES DA SILVA
Até: WELLINGTON COSTA DA SILVA

CM PROF. ALDÔNIO RAMOS TEIXEIRA
Rua Gêmeos, 50 – Parque Santana I

Santana de Parnaíba - SP
 

DECRETO  Nº  3.854,  DE  3  DE  MAIO  DE  2016
(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 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.520, de 03 
de dezembro de 2015, 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
0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.39-0412200152026- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de
 Tecnologia da Informação
 (Código Contábil 108) R$ 30.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.52-1236100171012- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – Secretaria 
 Municipal  de  Educação  –  Ensino  Fundamental
 (Código Contábil 118) R$ 1.067.000,00

0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas   de   Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Educação – Pré-Escola
 (Código Contábil 171) R$ 115.000,00

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 364) R$ 1.000.000,00

0219 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiuita 
 Despesas  com  Distribuição  Gratuita  –  Fundo 
 Municipal  de  Assistência  Social 
 (Código Contábil 509) R$ 1.421.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.3.90.39-1236100482081- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – FUNDEB
 Ensino   Fundamental
 (Código Contábil 612) R$ 2.990.000,00
 SOMA.................... R$ 6.623.000,00

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, 
será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante do superávit 
fi nanceiro do exercício de 2015, no valor de R$ 6.623.000,00.

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

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

Santana de Parnaíba, 3 de maio de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Médico - Urologista       

Class. Nome RG Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1° MARCOS THADEUS LUCIUS FISCHMAN 18.432.844-5/SSP-SP 23/5/1969
    
Médico Plantonista - Pediatra       

Class. Nome RG  Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1º JOSÉ EDUARDO PASSERELLI 3.789.555-2/SSP-SP 26/8/1953

2º MARIA SILVIA DE ALMEIDA MELLO FREIRE 13.006.393-9/SSP-SP 8/8/1960

3º YGOR BORGES SILVA 13.835.068-1/SSP-SP 21/3/1963

4º LUIS FELIPE DE CAMARGO 24.947.790-7/SSP-SP 14/5/1980

5º TANIA CAMILA PERES MELO PEDRO 23925-2/SSP-AC 17/8/1988

6° PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI 47.799.764-8/SSP-SP 23/06/1686
    
Médico Plantonista - Neonatologista       

Class. Nome RG  Nascimento Doutorado Mestrado Especialização Total:

1º PATRICIA MARIA IATCHUK ALVES 09.376.276-3/SSP-SP 6/9/1971 10 10

2º DEBORA JUKEMURA 34.900.014-1/SSP-SP 1/7/1985 10 10
       

Santana de Parnaiba, 13 de maio de 2016.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 02/2016, REALIZADO DE 25/04 À 06/05/2016.

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, à vista do Resultado Final apresentado pela Comissão, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplifi cado – Edital 
n° 02/2016, para preenchimento dos cargos de Médico com Especializações em Cardiologia, Cirurgião Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Pediatra, Psiquiatra e Urologia e Médico Plantonista com Especializações em Neonatologia e Pediatria.
Informamos que para o cargo de Médico com Especialização em Gastroenterologia, Geriatria, Pneumologia, Psiquiatria Infantil, Reumatologia, Ultrassonografi a e Médico Plantonista 
com Especializações em Ginecologia e Obstetrícia não houve candidatos inscritos.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santana de Parnaíba, 13 de maio de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, fi cam 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: 050- Léia de Matos Moreira-RG/SP-41.934.757-4. Enfermeiro: 068- Gladys da Silva Barbosa-RG/SP-13.801.131; 069- 
Evanilson dos Santos Gomes-RG/SP-46.085.937-7. Cirurgião Dentista: 012- Daniel Cardeal Ramos-RG/SP-29.416.033-4. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização 
Escolar: 106-Karina Lucimari de Camargo-RG/SP-42.849.849-8. Concurso Público 001/2014 Ofi cial Administrativo: 199- Diego Queiroz Amorim Vaz dos Santos-RG/SP-
48.018.116-0; 200- Amelia Emilia Selli de Oliveira da Silveira-RG/SP-13.805.865; 201- Tatiane Aparecida Araujo de Oliveira-RG/SP-33.312.707-9; 202- Enedesse Ulicio da Silva 
Fraga-RG/SP-21.187.159. Concurso Público 001/2015 Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 017- Magda Cristina Landini-RG/SP-24.641.721-3; 018- Eduardo 
Luis Cornetto-RG/SP-20.005.793-5. Médico Plantonista: 062- Nuria Yne Kajimoto-RG/SP-33.041.318-1; 063- Francisco Martinez Neto-RG/SP-9407090.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fi ca convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2014 PEB II (Língua Portuguesa): 003- Daniela de Abreu Pontes-RG/SP-42.100.599-3.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fi ca convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2015 PEB II (Educação Especial - Defi ciência Intelectual): 010- Maria Ivete Leite Maia-RG/SP-17.864.981-8.

Santana de Parnaíba, 13 de maio de 2016.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Implantação do Centro de Saúde da Mulher Parnaibana




