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Prefeitura inaugura no dia
18 de Novembro o maior Colégio

Municipal de Santana de Parnaíba
O bairro Cidade São Pedro será contemplado com a 72ª escola da cidade,

que terá capacidade para cerca de 500 crianças com idades de zero a quatro anos

No próximo dia 18 
de novembro, o 
bairro Cidade São 
Pedro será pal-

co de mais uma grande 
inauguração. A prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Obras, entregará para 
a população mais um colé-
gio municipal. Pág. 3

Santana de Parnaíba 
celebra 436 anos

de história

Santana de Parnaíba 
completa nesta se-
gunda-feira, 14/11, 
436 anos. A cidade 

é uma das mais antigas do 
Estado de São Paulo e es-
tá localizada a 35 km da ca-
pital Paulista, foi fundada 
por André Fernandes e sua 
mãe, Suzana Dias, a mar-
gem esquerda do Rio Tie-
tê. Mesmo fazendo parte 
da região metropolitana do 
Estado de São Paulo, o mu-
nicípio preserva seu patri-
mônio histórico, mantendo 
vivos os valores e tradições 
da época. Pág. 5

Localizado no bairro Cidade São Pedro, unidade
formará cerca de 500 profi ssionais do ramo

da construção civil por semestre

Santana de
Parnaíba tem
a maior renda 
por domicílio 

do Brasil

Foto: Marcio Koch

Santana de Parnaíba vai inaugurar
o primeiro Centro Profissionalizante da

Construção Civil da Região Metropolitana

No dia 18 de no-
vembro, a Pre-
feitura, por 
meio da Secre-

taria Municipal de Em-

prego, Desenvolvimen-
to, Ciência, Tecnologia e 
Inovação(Semedes), irá 
inaugurar o Centro Pro-
fissionalizante da Cons-

trução Civil, sendo a única 
cidade da região metro-
politana a implantar uma 
unidade voltada para es-
te fim. Pág. 3

Imagem da unidade pro� ssionalizante localizada no bairro Cidade São Pedro

A cidade que preserva sua beleza colonial cresce a cada dia

COPA SANTANA DE PARNAÍBA 2016

São Paulinho vence Recanto
do Parque e conquista Copa

Santana de Futsal 2016
Final teve seis gols e � cou marcada pelo

espírito de luta das equipes. Pág. 5

Foto: Marcio Koch
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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, 625

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

1.211 vagas

* Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente.

Ocupação Local de Trabalho Quantidade de Vagas Exclusivas p/ defi cientes Escolaridade

Armazenista Cajamar 100 Ens. Médio

Atendente de Telemarketing Cajamar 30 Ens. Médio

Auxiliar Administrativo Barueri 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Compras Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de Depósito Barueri 10 X Ens. Médio Incompleto

Auxiliar de Enfermagem Região 15 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 5 X Ens. Médio

Auxiliar de Linha de Produção Região 150 X Ens. Médio

Auxiliar de Operação Cajamar 8 Ens. Médio

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 5 X Fundamental

Conferente de Carga e Descarga Jordanésia 150 Ens. Médio

Corretor de Imóveis Região 250 Ens. Médio

Cozinheiro Geral Região 2 Fundamental

Cozinheiro Industrial Região 2 Ens. Médio

Empregada Doméstica Alphaville 1 Fundamental

Encarregado de Controle de Produção Fazendinha 1 Ens. Médio

Ferramenteiro Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo Região 250 Ens. Médio Incompleto

Operador de Telemarketing Receptivo Região 200 X Ens. Médio

Promotor de vendas Alphaville 1 Ens. Médio

Salva-vidas Tamboré 1 Fundamental

Técnico de Enfermagem Região 15 Ens. Médio

Tècnico Eletrônico São Paulo 1 Técnico

Tecnólogo em Logística de Transporte Cajamar 1 Técnico

Torneiro CNC Fazendinha 1 Ens. Médio

AGENDA CULTURAL A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba já de� niu a programação para esse
� m de semana, exposições, peças teatrais, bandas musicais e muito mais. Con� ra o que acontece na cidade:

CINEMA NO BAIRRO: O projeto “Cinema no Bairro” leva ao Jd. São Luís o � lme “Zooto-
pia”. O � lme conta a história de Judy Hopps, uma coelha com o sonho de se tornar poli-
cial na cidade de Zootopia e da raposa esperta Nick Wilde, que ganha a vida na base da 
trapaça. Juntos terão que superar suas diferenças para desvendar um caso relevante 
em Zootopia. A exibição do � lme acontece a partir das 15h no Colégio Municipal Ruth de 
Azevedo, na Rua México, 71 – JD. São Luís.

MÚSICA NA PRAÇA: O Projeto “Música na Praça” traz a apresentação de Clayton Li-
ma, que promete embalar o evento com um repertório de músicas sertanejas, o even-
to acontece neste domingo (13), a partir das 15h, no Coreto Maestro Bilo, localizado na 
Praça 14 de Novembro, no Centro Histórico.

CINE TEATRO CORONEL RAYMUNDO: O espaço apresenta às 16h do domingo (13), o 
espetáculo “O Leão e o Ratinho”, a peça destaca valores como respeito ao próximo, ami-
zade e solidariedade. Já às 20h é à hora do público conhecer as “Confusões de uma Qua-
rentona”, uma história onde um marido ma� oso e ciumento, uma esposa atrapalhada 
e um estranho prestador de serviços, formam um enredo de divertidas confusões que 
prometem arrancar boas gargalhadas do público. Censura 18 anos. O cine teatro está lo-
calizado na Rua Suzana Dias, 300 – Centro Histórico.

CCAM – FAZENDINHA: O espaço realizará a apresentação de três espetáculos em três 
dias consecutivos. Reserve as datas e con� ra a cronograma de apresentações.

As apresentações acontecem a partir das 19h30, no próprio CCAM, localizado na Av. Te-
nente Marques, 5005 – Fazendinha.

GALERIA DO ARTISTA: No espaço o público pode conferir duas exposições. “A Morada”, 
exposição de cerâmica realizada por alunos e professores da “Cerâmica de Ateliê e Arte” e 
“Simplesmente, o Amor Maior”, exposição de fotogra� as que retrata o amor da família. To-
das as obras estão expostas de terça a sábado das 08h às 17h e aos domingos das 11h às 
17h, vale lembrar que as exposições vão até o dia 15 e 30 de novembro, respectivamente.

CENTRO DE MEMÓRIA E INTEGRAÇÃO CULTURAL – CEMIC: No local o público encon-
tra a exposição “Museu da Música”, o local é mais um ponto imperdível de visitação na cida-
de, além de preservar a história da música, seu principal foco é reunir, organizar e facilitar o 
acesso a acervos musicais em diferentes suportes, dentre eles, discos de vinil, instrumen-
tos e objetos pessoais de relevantes músicos parnaibanos. 
O CEMIC está localizado no Largo da Matriz, 49 – Centro Histórico, o horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta das 08h às 17h e aos sábados e domingos das 11h às 17h. 

COMPLEXO CULTURAL MONSENHOR PAULO FLORÊNCIO DE CAMARGO: O espaço 
que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Pau-
lo (CONDEPHAAT), contém ambientes audiovisuais, que mostram as comidas típicas e as 
festas tradicionais da cidade, uma sala de projeção, onde o visitante poderá conhecer a his-
tória de Santana de Parnaíba desde sua fundação.  Os visitantes também poderão conferir 
dados relacionados às manifestações culturais parnaibanas: do carnaval às manifestações 
religiosas, bem como a importância do Samba de Bumbo, estudado pelo modernista Mário 
de Andrade, além de objetos do cotidiano da vila (roca, ralador de mandioca, tábua de lavar); 
colunas de madeira; ferragens; cabeções; muxarabi (ou muxarabiê), e obras do beneditino 
Agostinho de Jesus. Localizado na Praça da Matriz no Centro da cidade, o Complexo Cultural 
funciona de terça a domingo, das 08h00 as 17h00.

CENTRO DE APOIO AO ARTESÃO: Espaço destinado à exposição de trabalhos produzidos 
pelos artesãos de Santana de Parnaíba, além de realizar cursos e o� cinas de artesanato aos 
interessados em desenvolver trabalhos manuais. Algumas das peças expostas são comer-
cializadas e podem ser adquiridas pelos turistas.
Está localizado no Largo da Matriz, nº 86 no Centro Histórico da cidade e funciona diaria-
mente, inclusive aos domingos e feriados, das 08 às 17h.

CINTUR - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS: Localizado na Praça 14 de Novem-
bro, o CINTUR faz o atendimento ao turista e à comunidade, além da distribuição de folhe-
tos e informativos sobre os pontos turísticos e históricos da cidade, serviços e calendários 
de eventos. O CINTUR também oferece monitorias pré-agendadas a grupos que visitam a ci-
dade durante a semana e aos � nais de semana. Funciona de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 17h e sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

SÁBADO 12/11

DOMINGO 13/11

AGENDA DA SEMANA

Por Sidnei Rodrigues

16/11 – A Missão de Alice / O Castelo de Mulumi.
17/11 – Poemas, dramas e tramas.
18/11 – O Alienista. 

SEXTA NA PRAÇA: O projeto apresenta todas as sextas-feiras a partir das 18h no co-
reto Maestro Bilo, um repertório musical diferente. Cada semana os mais diversos gê-
neros musicais embalam as noites de sexta na cidade. O espaço está localizado na Pra-
ça 14 de novembro – Centro Histórico.

PONTOS DE VISITAÇÃO
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No dia 18 de novem-
bro, o bairro Cida-
de São Pedro será 
palco de mais uma 

grande inauguração. A pre-
feitura, por meio da Secre-

Prefeitura inaugura no dia
18 de Novembro o maior Colégio

Municipal de Santana de Parnaíba
O bairro Cidade São Pedro será contemplado com a 72ª escola da cidade,

que terá capacidade para cerca de 500 crianças com idades de zero a quatro anos
Fotos: Marcio Koch

Renato Menezes - Mtb: 54.101 taria de Obras, entregará 
para a população mais um 
colégio municipal.

As obras iniciaram em 
julho de 2014 e funcio-
nários acertam os últimos 
detalhes para a inaugura-
ção da escola Ana Serra de 

Freitas, que possui mais 
de 3.500 metros quadra-
dos e, de acordo com a se-
cretaria responsável pela 
construção, será a maior 
unidade em área cons-
truída do município. Tam-
bém atenderá a demanda 

da região, tida como uma 
das mais populosas da ci-
dade, com aproximada-
mente 13.486 habitantes 
de acordo com o último le-
vantamento do IBGE.

Localizada na Rua Tai-
nha, a nova unidade é 
composta por três anda-
res: o pavimento térreo 
será destinado a área ad-
ministrativa (diretoria, as-
sistente de direção e co-
ordenadoria), consultório, 
secretaria, sala de espera, 
sala dos professores, re-
feitório, cozinha, dispen-
sa, lavanderia, almoxari-
fado com depósito para 

Imagens do Colégio Ana Serra de Freitas no Bairro Cidade São Pedro que será inaugurado
no dia 18/11 e terá capacidade para cerca de 500 crianças com idades de zero a quatro anos

No dia 18 de novem-
bro, a Prefeitura, 
por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Emprego, Desenvolvi-
mento, Ciência, Tecnologia 
e Inovação(Semedes), irá 
inaugurar o Centro Pro� s-
sionalizante da Construção 
Civil, sendo a única cidade 
da região metropolitana 
a implantar uma unidade 
voltada para este � m.

Obra iniciada em Se-
tembro deste ano, a no-
va unidade municipal pos-

Santana de Parnaíba vai inaugurar
o primeiro Centro Profissionalizante da

Construção Civil da Região Metropolitana

Localizado no bairro Cidade São Pedro,
unidade formará cerca de 500 profi ssionais
do ramo da construção civil por semestre

Foto: Marcio Koch

Primeiro Centro Pro� ssionalizante da Construção Civil da região 
será inaugurado no dia 18/11 no bairro Cidade São Pedro

Renato Menezes - Mtb: 54.101 sui em torno de mil metros 
quadrados e será destina-
da a promover gratuita-
mente cursos de quali� ca-
ção pro� ssional, visando 
capacitar a população, es-
peci� camente na realiza-
ção de trabalhos voltados 
a construção civil nos ra-
mos de pedreiro assen-
tador e revestidor, pro-
� ssionais de pintura e 
texturização, elétrica e hi-
dráulica residencial.

Instalado na esquina 
da Avenida das Conchas 
com a Rua do Pirarucu, 
no local serão ministra-

das aulas teó-
ricas e práticas, 
cujos ambien-
tes internos 
que farão par-
te da unidade, 
serão edifica-
dos pelos pró-
prios alunos de 
acordo com a 
respectiva ati-
vidade, sendo 
esta uma das 
aulas práticas 
que farão parte 
do curso. 

De acordo 
com a Seme-
des, a previsão 

é que, assim que a no-
va unidade for inaugura-
da, o número de profis-
sionais qualificados pelo 
centro pode chegar a cer-
ca de 500 por semestre. 
Atualmente são forma-
dos até 250 pessoas. 

As aulas acontecerão 
nos períodos manhã, tar-
de e noite. Para participar, 
o inscrito deve ter mais de 
18 anos e levar seus do-
cumentos na unidade da 
Semedes. Para obter mais 
informações, os interessa-
dos devem entrar em con-
tato nos telefones (11) 
4622-8250/8266 de se-
gunda a sexta-feira, das 
08h às 17h.

material de limpeza (DML), 
02 berçários com espaço 
para banho e troca dos be-
bês, lactário, 6 banheiros, 
sendo dois deles adapta-
dos para PcD – Pessoas 
com De� ciência, além de 
um amplo pátio coberto e 
uma quadra poliesportiva 
com vestiários masculino 
e feminino. Os demais an-
dares são destinados aos 
alunos e cada um contém 
10 salas de aula, dois 
ambientes multiuso e 
um banheiro, totalizan-
do 24 salas totalmen-
te decoradas e com mo-
biliário, equipamentos e 

materiais pedagógicos 
que estimulam o apren-
dizado dos alunos.

Assim que for inaugu-
rada, a nova unidade fun-
cionará em período in-
tegral e terá capacidade 
para aproximadamente 
500 crianças com idades 
de zero a quatro anos. 
Desde 2013, a prefeitu-
ra já inaugurou cinco no-
vos colégios municipais 
e mais três encontram-
-se em andamento nos 
bairros Cidade São Pedro, 
Chácara Solar e Sítio do 
Morro que serão inaugu-
rados em breve.

Até então, era ne-
cessário que os 
agentes de trân-
sito utilizassem 

Guarda Municipal realiza
campanha de conscientização 

sobre nova lei de trânsito
No último dia 19 de outubro, o Conselho Nacional de

Trânsito (Contran) regulamentou a multa por causa de
som alto dentro do carro por meio da Resolução nº624

Foto: Sandro Almeida

Cíntia Almeida um equipamento chama-
do decibelímetro, pois 
o artigo 228 do Códi-
go Brasileiro de Trânsi-
to estabelecia um limite 
aceitável de 80 a 98 de-

cibéis, após a aprovação 
independente do volu-
me, perturbar o sossego 
publico é considerado in-
fração grave.

Com isso, até o mês de 
dezembro a Guarda Muni-
cipal, por meio do depar-
tamento especializado em 
trânsito, irá realizar uma 
campanha educativa e de 
conscientização dos mo-
toristas, quanto à utiliza-
ção excessiva e abusiva 
de som alto. Com o objeti-
vo prevenir sobre a irregu-
laridade evitando a multa.

A � scalização será fei-
ta de forma rotineira e por 
meio de denúncias que 
podem ser feitas pelo te-
lefone: 4154-5158. Va-
le lembrar que a infração 
continua considerada gra-
ve (5 pontos), com pena-
lidade de R$195,23 e re-
tenção do veículo desde 
01 de novembro.
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Posição Região Município UF Renda Média 2015 
(RS)

1° Sudeste SANTANA DE PARNAIBA SP 10.225,53

2° Sudeste São Caetano do Sul SP 9.796,21

3° Sudeste Niterói RJ 9.494,79

4° Sudeste Nova Lima MG 9.052,53

5° Sudeste Vitória ES 8.179.40

6° Centro-oeste Brasilia DF 7.917,93

7° Sudeste Valinhos SP 7.650.65

8° Sudeste Santos SP 7.486,78

9° Sudeste Vinhedo SP 7.458,77

10° Sudeste São Paulo SP 7.355,29

11° Sul Rio Fortuna SC 7.309,96

12° Sudeste Rio de Janeiro RJ 7.210,82

13° Sul Florianópolis SC 7.179.68

14° Sudeste Belo Horizonte MG 7.138,89

15° Sudeste Jundiaí SP 6.853,17

16° Sul Porto Alegre RS 6.721,99

17° Sul Curitiba PR 6.696,30

18° Sudeste Holambra SP 6.691,21

19° Sudeste Santo André SP 6.476.55

20° Sul Guabiju RS 6.340.90

Na última semana 
a prefeitura, por 
meio das secreta-
rias de educação 

e saúde, promoveu mais 
uma entrega de óculos aos 
alunos da rede municipal. 
Essa iniciativa consiste em 
contribuir no desempenho 
dos alunos que sofrem de 
alguma de� ciência visu-
al que compromete seu 
aprendizado.

A entrega foi realiza-
da no Colégio Ten. General 
Gaspar de Godoi Colaço e 
contou com a presença de 
representantes do execu-
tivo municipal, além dos 
pais e alunos bene� ciados 
com os óculos.

O processo de seleção é 
feito com base na capacita-
ção dos professores, para 
veri� car qual dos seus alu-
nos tem di� culdade duran-
te as aulas e se a mesma 
está relacionada a visão, 

assim, os alunos seleciona-
dos são encaminhados pa-
ra consultas com oftalmo-
logistas do CEP – Centro de 
Especialidades Parnaiba-
no, que avalia quais os que 
deverão receber os óculos, 
que são fornecidos gratui-
tamente por uma empresa 
do ramo. Os alunos bene-
� ciados escolhem a cor e o 
modelo da armação. O pro-
jeto atende apenas os alu-
nos do ensino fundamen-
tal I (Do 1º ao 4º ano).

Prefeitura promove a entrega de 88 óculos 
para alunos da rede municipal de ensino

A ação, denominada de Projeto Águia, já entregou cerca de
300 óculos para crianças do ensino fundamental nos últimos três anos

Alunos da rede municipal recebem os óculos da Secretaria de Saúde que
realiza o projeto águia  em parceria com a Secretaria de Educação

“Meu neto reclamava de 
dores de cabeça e di� -
culdade na escola, mas 
não imaginava que seria 
por causa da visão e nós 
não temos condições de 
comprar, por isso agra-
deço a Prefeitura por 
proporcionar este bene-
fício ao meu neto.” Edna 
Teixeira Leme, avó de Ia-
go Cavalcanti de 6 anos.

“Já ajudamos mui-
tos alunos a me-
lhorar seu desem-
penho nas aulas, 
isso mostra a im-
portância deste 
projeto que nos úl-
timos anos aten-
deu em torno de 
300 crianças ca-
rentes”. Dra. Vera 
Helena – Oftalmo-
logista do CEP.

Fotos: Linda Marinho

Santana de Parnaíba
tem a maior renda por

domicílio do Brasil

Ranking com as 20 cidades com a maior renda domiciliar

Dos municípios 
com a maior ren-
da média por do-
micílio do Brasil, 

Santana de Parnaíba li-
dera o ranking nacional, 
sendo a única cidade da 
região oeste metropoli-
tana presente nas 20 pri-
meiras posições. É o que 
aponta um levantamento 
realizado pela Geofusion, 
empresa especializada 
em inteligência geográ� -
ca de mercado.

A Renda Média é do-
miciliar, calculada em Re-
ais (R$) e corresponde 
ao ano de 2015. A den-
sidade demográ� ca cor-
responde ao número de 
habitantes por km2. O 
estudo foi baseado nas 
Projeções Sociodemo-
grá� cas de 2015, que es-
timam dados sobre o per-
� l da população de todo 
o Brasil. A metodologia 
levou em conta diver-
sas pesquisas do Institu-
to Brasileiro de Geogra� a 
e Estatística (IBGE), co-

mo o Censo, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) e Esti-
mativas e Contagens da 
População.

Entre os 20 melho-
res posicionados, 14 es-
tão na região Sudeste. 
Santana de Parnaíba - 
SP lidera o ranking com 
uma renda média de 
R$10.225,53, seguida por 
São Caetano do Sul – SP 
(R$9.796,21), Niterói – RJ 
(R$9.494,79), Nova Lima 
– MG (R$9.052,53) e Vitó-
ria - ES (R$8.179,40).

João Guerra

Estudo foi realizado por empresa especializada
em inteligência geográfi ca de mercado

Foi dada a largada 
para o natal e os 
preparativos pa-
ra uma das festas 

mais aguardadas do ano 
já estão movimentan-
do as ruas de Santana de 
Parnaíba, é que a Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura 
e Turismo, está prepa-

rando a maior decoração 
de Natal da região.

O espaço reservado 
para o presépio conta 
com uma área de apro-
ximadamente 300 m2. 
Esse ano, a tradicional 
montagem do presépio 
ganha uma novidade, 
pois além dos persona-
gens tradicionais, a atra-
ção irá apresentar uma 
cenogra� a totalmente 

renovada com a constru-
ção de um espaço base-
ado no estilo “Presépio 
Napolitano”. 

Vale lembrar que a 
montagem do presépio 
é confeccionada com 
recursos próprios do 
município, pelos fun-
cionários da Oficina Ar-
tística Cultural, da Se-
cretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

Santana de Parnaíba
começa decorar a cidade 
para o Presépio de 2016

A programação natalina está sendo agendada
para iniciar entre a primeira e segunda

semana do mês de dezembro

Os preparativos para a inauguração do presépio estão a todo vapor

Foto: Linda Marinho

Sidnei Rodrigues 

Renato Menezes - Mtb: 54.101
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Na última sexta-fei-
ra (04/11), a Pre-
feitura, por meio 
da Secretaria Mu-

nicipal de Atividade Física, 
Esportes e Lazer (SMAFEL), 
promoveu a decisão da Co-
pa Santana de Futsal, dispu-
tada pelas equipes do São 
Paulinho (Centro) e Recan-
to do Parque (Parque San-
tana), que protagonizaram 
uma � nal emocionante.

O público que compa-
receu no Ginásio Armando 
Frediani, palco da decisão, 
pôde conferir, pelo nível 
do jogo, por que as duas 
equipes chegaram a deci-
são. O Recanto do Parque 
abriu o placar com “Birão” 
que recebeu na entrada 
da área e bateu no canto 
do goleiro tricolor.

O São Paulinho bus-
cou o empate e, aprovei-
tando um erro de contra 
ataque do Recanto, Ro-
ger Elker recebeu passe 
da intermediária e bateu 
cruzado para deixar o pla-
car em igualdade. No � -

São Paulinho vence Recanto do Parque
e conquista Copa Santana de Futsal 2016

Final teve seis gols e fi cou marcada pelo espírito de luta das equipes
Fotos: Linda Marinho

Renato Menezes - Mtb: 54.101

Equipe do São Paulinho levanta a taça de campeão da
Copa Santana de Futsal após vencer o Recanto do Parque por 4 a 2

nal do primeiro tempo, ou-
tra falha da defesa do São 
Paulinho, Birão mostrou 
oportunismo e marcou o 
segundo dele e da equipe 
do Parque Santana, que 
terminou a primeira etapa 
em vantagem.

No segundo tempo, o 
Recanto veio disposto a li-
quidar o jogo e partiu para 
o ataque. Mas, aos seis mi-
nutos, o atacante “Birão”, 

que vinha sendo o herói da 
partida, fez falta violenta 
e acabou expulso, deixan-
do o Recanto do Parque em 
desvantagem numérica. 

A partir daí o São Pauli-
nho passou a pressionar o 
adversário, que tentava se-
gurar a vantagem. Mas, aos 
nove minutos, Roger Elker 
aproveitou rebote do golei-
ro e empatou a partida. No 
minuto seguinte, novo con-

tra- ataque do São Paulinho 
e Giovani Oliveira vira o jo-
go. Após sofrer o terceiro 
gol, a equipe do Recanto 
do Parque foi para o tudo 
ou nada, e pagou caro por 
isso. Marcos de Jesus re-
cuperou a bola e, do cam-
po de defesa, acertou o 
gol adversário fechando o 
placar em 4 a 2 para o São 
Paulinho, campeão da Co-
pa Santana de Futsal.

“Tentamos a todo 
custo conquistar 
este título, mas in-
felizmente hoje não 
foi o nosso dia. Va-
mos nos preparar 
melhor para que, no 
ano que vem, pos-
samos ser campe-
ões”, Luis Henrique 
“Birão” atacante do 
Recanto do Parque 
- artilheiro da com-
petição.

“Nossa equipe mos-
trou que não desis-
te, não importa a di-
� culdade, estivemos 
atrás do placar, mas 
fomos buscar o resul-
tado e por isso somos 
campeões. A Prefei-
tura e o prefeito Elvis 
Cezar estão de para-
béns pois, a cada ano 
os campeonatos tem melhorado em todos os aspec-
tos, com ginásios lotados e isso é mérito do trabalho 
e do apoio ao esporte que tem dado”, Roger Elker, 
atacante do São Paulinho.

Santana de Parnaíba 
completa nesta se-
gunda-feira, 14/11, 
436 anos, é uma 

das cidades mais antigas 
do Estado de São Paulo e 
está localizada a 35 km da 
capital Paulista, foi funda-
da por André Fernandes 
e sua mãe, Suzana Dias 
a margem esquerda do 
Rio Tietê. Mesmo fazen-
do parte da região metro-
politana do Estado de São 
Paulo, preserva seu patri-
mônio histórico, manten-
do vivos os valores e tradi-
ções da época.

O nome do povoado 
originou-se da palavra 
tupi Pan-n-eií-bo, “lugar 
de muitas ilhas”, ou “rio 
ruim”, que designava uma 
grande queda d’água no 
rio Anhembi (atual rio Tie-
tê) sendo um obstáculo às 
navegações que por outro 
lado a parte superior da 
queda d’água, tornou-se 
ponto de partida dos ban-
deirantes e, em 1580 (ano 
em que é considerada a 
fundação da cidade), foi 
construída uma nova ca-
pela, desta vez em honra 
de Sant’Ana. Santa a qual 
Suzana Dias era devota. 

De lá para a cá, Santana 
de Parnaíba cresceu muito. 
A cidade que transpira his-
tória através do ambiente 
tipicamente colonial, com 
casarões do século XVII e 
XVIII, tombados pelo CON-
DEPHAAT (Conselho de 
Defesa do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Arqueoló-

Santana de Parnaíba
celebra 436 anos de história

A cidade que preserva sua beleza colonial cresce a cada dia

gico e Turístico do Estado 
de São Paulo) vem passan-
do por uma revolução em 
infraestrutura. 

Em todos os bairros, 
pode-se notar, facilmen-
te, obras sendo realizadas. 
Só neste ano foi inaugura-
do o Corpo de Bombeiros, 
a Pista de Skate, a Unida-
de de Pronto Atendimen-
to (UPA), o Colégio Munici-
pal José Soares dos Santos 
(no Refúgio dos Bandei-
rantes), o CEU das Artes, a 

Cíntia Almeida
Fotos: Linda Marinho

Praça de Esportes do bairro 
120, o Galpão da Juventu-
de, a UBS Alphaville, além 
de instalações de Câmeras 
de Segurança no Centro 
Histórico, Terminal Rodo-
viário e Parques da Cidade.

E não pára por aí. A ci-
dade recebeu mais de 130 
km de Iluminação Públi-
ca e mais de 90 km de pa-
vimentação e recapea-
mento, ligação de Rede de 
Abastecimento de água, 
implantação do Juizado Es-

Foto: Marcio Koch

Prefeitura realiza obra 
de pavimentação em 
trecho da Av. Brasil

A obra, que faz parte do maior programa 
de pavimentação da história da cidade,

fará a ligação entre o bairro Jardim
São Luis e a Estrada dos Romeiros

Como continuida-
de do maior pro-
grama de mobi-
lidade urbana da 

história de Santana de 
Parnaíba, a Prefeitura, 
por intermédio da Se-
cretaria de Serviços Mu-
nicipais, Iniciou, no últi-
mo dia 8 de agosto, os 
trabalhos de pavimen-
tação da Av. Brasil. 

O trecho que fará a li-
gação do bairro São Luis 
com a Estrada dos Romei-
ros e, consequentemen-

te, com os bairros Refú-
gio Bandeirantes e Cristal 
Park, recebeu sarjetas e 
guias e está em fase � nal 
de pavimentação.

Ao todo a Prefeitura 
já asfaltou e recapeou, 
desde 2013, mais de 
90 quilômetros de vias 
em bairros de diferen-
tes regiões do municí-
pio. Pingo D’água, Cris-
tal Park, Jaguari, Sítio 
do Rosário, Alphaville e 
Fazendinha são alguns 
dos distritos da cidade 
que foram beneficiados 
com obras do gênero.

Willian Rafael

Desde 2013 a Prefeitura já asfaltou e/ou
recapeou mais de 90 quilômetros de vias

pecial Criminal (JEC), Bol-
são de Estacionamento, 
Parques, Casa de Apoio a 
Mulher com Câncer, Gale-
ria do Artista, inauguração 
das novas instalações dos 
colégios Adriano Teixeira 
e Raio de Sol. 

Não podemos esquecer 
de citar a conquista do me-
lhor Kit e Uniforme esco-
lar, do Programa Mãe Par-
naibana que oferece um 
excelente enxoval, acom-
panhamento pré-natal e 
também presenteia as ma-
mães com o carrinho de be-
bê. Por falar em mamãe, as 
mulheres da cidade rece-
bem atendimento exclusi-
vo no Centro de Saúde da 
Mulher Parnaibana.

E todo esse investi-
mento faz com que os par-
naibanos sintam-se or-
gulhosos em ver a cidade 
celebrando mais um ano 
de existência, mais um ca-
pítulo de sucesso em sua 
história.
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 053/16 de 08/11/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos 
integrais ao servidor BENEDITO MARCOLONGO, portador do RG n.° 13.705.261-3 SSP/SP, com fundamento no artigo 
13, inciso I da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 054/16 de 08/11/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos 
integrais a servidora CLAUDIA APARECIDA IRMÃO, portadora do RG n.° 8.076.863-5 SSP/SP, com fundamento no 
artigo 13, inciso I da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 055/16 de 08/11/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos 
integrais ao servidor NARCISO UBALDO ZARSA ALARCON, portador do RG n.° 11.125.640-9 SSP/SP, com fundamento 
no artigo 13, inciso I da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 056/16 de 08/11/16 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos 
integrais a servidora ELZA TSUKAMOTO, portador do RG n.° 10.202.959-3 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, 
inciso I da Lei Municipal n.° 2.370/02.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO 
- EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

Portaria n.º 057/16 de 08/11/16 – Extinguir a partir de 03 de Novembro de 2016, a pensão por morte concedida ao Sr. 
JOÃO JOSÉ DA SILVA, portador do RG n.º 56.723.110-0 SSP/SP, em razão de seu falecimento.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO 
- EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 058/16 de 08/11/16 – Extinguir a partir de 03 de Novembro de 2016, a aposentadoria concedida a Sra. 
RIMA FERREIRA DA SILVA, portadora do RG n.º 02.182.219-0 SSP/SP, em razão de seu falecimento

Santana de Parnaíba, 08 de Novembro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CONVITE
DOUGLAS TEODORO DA SILVA:

Fica Vossa Senhoria CONVIDADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, 
perante a Comissão de Sindicância da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 
80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, na Sindicância 
n.º 016/2015. 

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão de Sindicância

INTIMAÇÃO
NILSON CALDERON PEREIRA:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, 
perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida 
Botafogo, n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no 
Processo Administrativo n.º 032/2016. 

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

INTIMAÇÃO
VALDENIR DE SOUSA VELOSO:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, 
perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida 
Botafogo, n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no 
Processo Administrativo n.º 013/2016. 

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

Ofício n.º 270/2016 – C.P.P. – SMNJ
Prezado Senhor:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de Alegações Finais no 
Processo Administrativo n.º 051/2016, que será de 05 (cinco) dias a contar desta data, que se dará em 21 de 
novembro do corrente. 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016.
Leonardo Corrêa Sigolo

Presidente da Comissão Permanente Processante

Ofício n.º 269/2016 – C.P.P. – SMNJ
Prezada Senhora:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de Alegações Finais no 
Processo Administrativo n.º 010/2016, que será de 05 (cinco) dias a contar desta data, que se dará em 21 de 
novembro do corrente. 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016.
Leonardo Corrêa Sigolo

Presidente da Comissão Permanente Processante

Ofício n.º 272/2016 – C.P.P. - SMNJ
Prezado Senhor:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de Defesa Prévia no Processo 
Administrativo n.º 052/2016, que será de 05 (cinco) dias, que se dará em 16 de novembro do corrente. 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016.
Leonardo Corrêa Sigolo

Presidente da Comissão Permanente Processante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
AUTO DE INFRAÇÃO - AIIPM Nº 029/16 - O.S. nº 79.719/15

Considerando o disposto no artigo 98, inciso IV, do Código Ambiental de Santana de Parnaíba e a Lei Municipal 
3.333/13, Lei Municipal 2.696/06 e Resolução SMA 32/10; a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições, torna público a autuação da Empresa abaixo 
mencionada, por foco de queimada, descarte irregular de lixo e terra sobre vegetação,  na Av. Pentágono, nº 100 – Sítio 
Tanquinho – Santana de Parnaíba – SP.

AUTUADOS DOCUMENTO AUTO DE INFRAÇÃO

Pentágono Mall Empreendimentos e Part. Ltda. EPP 11.521.969/0001-24 (CNPJ) AIIPM nº 029/16

Fica registrada a autuação a qual, de acordo com o Artigo 97-A da Lei Municipal nº 3.150/11, os autuados poderão 
interpor recurso no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação. A interposição de recurso deverá conter 
medidas especifi cas para fazer cessar e corrigir a degradação cometida, devendo ser apresentada no Departamento de 
Meio Ambiente – Rua Profº Eugênio Teani, nº 243 – Jd. Profº Benoá – Santana de Parnaíba – SP.
Solicitamos que seja enviado a esta Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente um exemplar da 
Imprensa Ofi cial e do Jornal de circulação local com a publicação.

Arq. Jaderson Spina
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

IBGE realiza primeira reunião agropecuária em Santana de Parnaíba

No próximo dia 23 de novembro, às 10 horas, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Santana de Parnaíba, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) promoverá a primeira reunião 
com o objetivo de instalar a COMEA (Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuárias) na cidade. A reunião será 
aberta a todos os interessados no tema.  
A COMEA funcionará como instância auxiliar para troca de experiências entre o IBGE e as diversas fontes de informações 
agropecuárias visando ao aperfeiçoamento da coleta de dados estatísticos locais nesse campo econômico. Esses 
dados, por sua vez, retornarão à sociedade na forma de estudos e pesquisas para utilização dos produtores rurais, 
órgãos públicos e entidades empresariais no planejamento de suas atividades.
Estarão presentes à reunião representantes das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, e 
de Emprego e Desenvolvimento Econômico, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
do segmento Agricultura, e do Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. Pelo IBGE, participarão a tecnologista Bianca Schmid e Marcelo de Souza 
Prado, chefe da agência do Instituto em Barueri, entre outros.

 Despesas com Distribuição Gratuita – Merenda Escolar
 (Código Contábil 753) R$ 290.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.36-1030200792131- Outros   Serviços   de   Terceiros  –  Pessoa  Física 
 Despesas de Custeio -AtençãoEspecializada-FMS
 (Código Contábil 393) R$ 18.000,00

0216-3.3.90.36-1030200802133- Outros  Serviços  de  Terceiros – Pessoa Física
 Despesas de Custeio - AtençãoHospitalar - FMS
 (Código Contábil 414) R$ 5.000,00

0216-3.1.90.11-1030500822136- Vencimentos    e    Vantagens    Fixas   –   Pessoal
 Despesa  com  Pessoal/Encargos  –  Proteção  a  Saúde 
 e Vigilância Epidemiológica – Fundo Municipal de Saúde
 (Código Contábil 752) R$ 10.000,00

0216-3.3.90.36-1030500822137- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 Despesas  de  Custeio – Proteção  a  Saúde e 
 Vigilância Epidemiológica - FMS
 (Código Contábil 477 ) R$ 5.000,00

0219 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo 
 Despesas  de  Custeio  –  Fundo 
 Municipal de Assistência Social 
 (Código Contábil 502) R$ 320.000,00

0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
 Despesas    com    Distribuição    Gratuita   –   Fundo 
 Municipal de Assistência Social 
 (Código Contábil 509) R$ 80.000,00

230- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
0230-3.3.90.30.2678200462077- Material de Consumo
 Despesas  de  Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Transporte e Transito
 (Código Contábil 597) R$ 100.000,00
 SOMA R$ 3.398.000,00

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

02-PODER EXECUTIVO
0230- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
0230-3.3.90.39.2678200462077- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Transporte e Transito
 (Código Contábil 599) R$ 100.000,00

0232- FUNDEB
0232-3.1.90.11.1236100482080- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
 Despesas  com Pessoal/Encargos – FUNDEB – 
 Ensino Fundamental
 (Código Contábil 605) R$ 2.898.000,00

0232-3.1.90.11.1236500492082- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
 Despesas  com Pessoal/Encargos – FUNDEB – 
 Ensino Infantil
 (Código Contábil 617) R$ 400.000,00
 SOMA R$ 3.398.000,00

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 novembro 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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PP Nº 123/16 – Proc. Adm. Nº 1323/16

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de avaliação psicológica, por profi ssional 
credenciado pela Polícia Federal para renovação de porte de arma funcional

Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Clínica Perfi l Avaliações Psicológicas e 
Consultoria Ltda EPP.

Santana de Parnaíba, 03 de Novembro de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA E CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA CLASSIFICADA
Pregão Presencial n.º 127/16 – Proc. Adm. n.º 1353/16

Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de ÁCIDO PERACÉTICO. 
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à amostra apresentada no procedimento 
supra, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o seguinte julgamento: 
Empresa Cirúrgica União Ltda – Item 01, amostra REPROVADA conforme motivo a seguir: Em teste prático, observou-
se incômodo respiratório, irritação ocular, odor intenso mesmo após enxágue, além do pó inibidor não dissolver 
completamente mesmo aplicados os procedimentos descritos no rótulo do produto. 
Fica desde já, aberto o prazo para eventual interposição de recurso quanto ao julgamento da amostra.
Em tempo, convocam-se as licitantes participantes neste Pregão, para nova sessão pública de abertura de envelope 
de habilitação da segunda classifi cada no item 01, empresa ECO DIAGNÓSTICA LTDA - EPP, devido à reprovação 
da amostra da primeira classifi cada. Caso possível e visando dar celeridade ao processo, solicita-se que esta 
apresente a amostra e documentação exigida em edital, já na nova sessão de processamento, objetivando o rápido 
encaminhamento para análise por parte da SMS, em caso de sua habilitação. 
A sessão será realizada no mesmo local que consta em edital, no dia 11/11/2016 às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA 
Pregão Presencial n.º 134/16 – Proc. Adm. nº 1422/16

Objeto: Registro de preços para fornecimento de café e açúcar, por um período de 12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em função da retifi cação da unidade de medida no edital da licitação 
supra, fi ca ADIADA a licitação, a saber:
Devolvam-se os prazos legais, não descuidando da ampla competitividade nem do interesse público. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/11/16 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 25/11/16, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 136/16 – Proc. Adm. nº 1437/16

Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos de som, para apoio à infraestrutura de eventos geridos 
por todas as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/11/16 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/11/16, às 09h00min.

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

REGISTRO DE PREÇOS
PE N.º 028/16 – Proc. Adm. Nº 1121/16

Registro de preços para a aquisição de sucos (sabores variados) embalagem tipo Tetra Park para atendimento 
dos Colégios da Rede Municipal de Ensino

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 250/2016 – Empresa: 
Comercial Mecenas Alimentos Eireli ME para os itens 04 – R$ 2,64/Unid, 05 – R$ 2,64/Unid, 06 – R$ 2,64/Unid, 
07 – R$ 4,04/Unid, 08 – R$ 4,47/Unid, 09 – R$ 1,74/Unid, 10 – R$ 1,74/Unid, 11 – R$ 4,74/Unid, 12 – R$ 1,09/Unid, 
14 – R$ 2,83 e 15 – R$ 3,57/Unid .

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

CONVITE
LUANA SANTOS DA CRUZ:

Fica Vossa Senhoria CONVIDADA a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, 
perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida 
Botafogo, n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no 
Processo Administrativo n.º 151/2015. 

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

Desde 2011, o IBGE vem realizando reuniões de COMEAS em quase todos os municípios com produção agropecuária 
no estado de São Paulo.

Instalação da COMEA - IBGE Mais informações
Dia e hora: 23/11/2016 – 10 horas Agência do IBGE em Barueri
Local: R. Professor Eugênio Teani, 243 – Jd. Benoá Marcelo de Souza Prado – chefe da Agência
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Telefone: 4198-1605
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e-mail: marcelo.prado@ibge.gov.br

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 002/2016, 
REALIZADO     DE 25/04 A 06/05/2016 E HOMOLOGADO EM 13/05/2016.

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, PRORROGA por mais 180 (cento e oitenta)  
dias o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado - Edital n° 002/2016, tendo em vista seu vencimento 
em 12/11/2016, de acordo com o Edital nº 02/2016, Capítulo I, item 1.3, por meio da Comissão Organizadora, 
para continuidade do preenchimento dos cargos de Médico com Especialização em Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Infectologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Urologia e Médico Plantonista com 
Especialização em Neonatologia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016. 
ELVIS LEONARDO CEZAR

PREFEITO

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO 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 001/2016 Técnico de Enfermagem: 003- Fernanda Durval Alves-RG/SP-45.306.450-4. Médico 
com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 005- Maria Cristina Cáceres Nogueira-RG/SP-34.304.834-6.

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 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 014- Josyane Candido de Oliveira-RG/SP-
47.265.045-2.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 04/2016

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, de acordo com as disposições da legislação 
vigente, faz saber, por meio do presente Edital, que RETIFICA o edital de abertura de inscrições do Processo Seletivo - 
Edital nº 04/2016, publicado na Imprensa Ofi cial do Município, em 21 de outubro de 2016, conforme as informações 
a seguir:

LEIA COMO SEGUE  E NÃO COMO CONSTOU:

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PARA AS FUNÇÕES DE PEB I – EDUCAÇÃO BÁSICA E PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA:
PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL: Visão histórica da Educação Infantil no Brasil. Concepção de Educação Infantil, de 
infância e de criança. O imaginário infantil. O professor de Educação Infantil: Perfi l. Desenvolvimento infantil: físico, 
afetivo, cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o educar. A construção do raciocínio matemático. Pensamento 
e linguagem – leitura e escrita – letramento. A instituição e o projeto educativo. O jogo como recurso privilegiado. 
O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, 
natureza e ambiente, e matemática. Avaliação do processo educativo na Educação Infantil.
Bibliografi a Sugerida: BRASIL / Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/ SEF, 1998. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, Parecer CNE/CEB Nº. 20/2009 e Resolução CNE/CEB Nº. 05/2009, Brasília/DF, 2009. BRASIL, 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica - Brinquedos e brincadeiras nas creches: manual de orientação 
pedagógica /Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. - Brasília: MEC/SEB,2012. BARBOSA, Ana Mae. 
Arte-Educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2002. BARRETO, Siderley de Jesus. Psicomotricidade: educação e 
reeducação. Blumenau: Odorizzi, 1998. CANDAU, Vera Maria. A didática e a formação de educadores – da exaltação à 
negação: a busca da relevância. Petrópolis, RJ: Vozes, 1989. p 12- 21. ELENA, Luiza. Brincar de Aprender: uni-duni-tê: 
o escolhido foi você! R. J. Waked, 2008. GALVÃO, Isabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento 
infantil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. HOFFMANN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: um olhar sensível e refl exivo 
sobre a criança/Jussara Hoffmann. - Porto Alegre: Mediação, 2012 KAMII, Constance. A criança e o número. São 
Paulo: Campinas. Papirus, 1990. ZILBERMAN, R. A literatura infantil na escola. São Paulo. Ed. ABDR ed. Afi liada, 2003.
PEB I – EDUCAÇÃO BÁSICA: A criança e a formação pessoal e social; o conhecimento do mundo. A construção 
da identidade e da autonomia das crianças. A infância e a cultura; a arte enquanto espaço da produção cultural da 
infância. A criança e as interações. A educação escolar – aprendizagens e ensino: Ensino e a aprendizagem da língua. 
Alfabetização. O texto como unidade de ensino. Diversidade textual e gêneros discursivos. Ensino e a aprendizagem da 
matemática. Construção da competência leitora e escritora das crianças. A criança enquanto ser em transformação.
Bibliografi a Sugerida: BRASIL – Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª Série – Volumes de 1 a 5 (acesso por 
meio do site do MEC www.mec.gov.br) FERREIRO, Emília. Refl exões sobre alfabetização. 25. ed. São Paulo: Cortez, 
2010. LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. LERNER, 
Delia; SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um problema didático. In: PARRA, Cecília (Org.). Didática da 
Matemática: refl exões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 73-155. SOLÉ, Isabel. Estratégias de 
leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a escrever: uma proposta 
construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2002. WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 
2002. LERNER, Delia. A matemática na escola aqui e agora. Porto Alegre. Artmed, 1996. MACEDO, Lino de – Ensaios 
Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Artmed – Porto Alegre – 2005. HOFFMAN, Jussara – Avaliação 
desafi o – Editora Mediação – 2003.
Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Processo Seletivo nº 04/2016.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retifi cação.

Santana de Parnaíba, 11 de novembro de 2016.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Sessão Pública nº 010/2016

Objeto: Contratação de serviço de impressão gráfi ca de cartilha educativa para campanha em apoio às ações sanitá-
rias de combate à Dengue, em atendimento à Secretaria de Comunicação Social (SECOM) desta Prefeitura, conforme 
Leis 8.666/1993 e 12.232/2010. O material terá tiragem de 50.000 unidades (cinquenta mil) e as seguintes especifi -
cações técnicas: 300 x 210 mm aberto  (150 x 210 mm fechado); papel off-set 75g; cores 4X4; 12 páginas; e acaba-
mento com dobra e grampo.
A data de entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço será dia 14 de novembro de 2016, até 13h00, 
na sede da agência de publicidade responsável, Área Comunicação, Propaganda e Marketing, sito à Rua Ximbó, 171 
– São Paulo/SP.
A abertura dos envelopes acontecerá dia 23 de novembro de 2016, pontualmente iniciada às 11h30, na sede da SE-
COM, localizada na Av. Brasil, 132 – Jardim São Luiz – Santana de Parnaíba/SP.
A Prefeitura se reserva o direito de realizar ou não a contratação objeto desta Sessão Pública, no todo ou parte, e em 
qualquer tempo.
Mais informações poderão ser obtidas com a agência, pelo telefone (11) 5594-0288.

DECRETO  Nº  3.916, DE 3 DE NOVEMBRO  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 4º, 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
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-4.4.90.52-0412200041065- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente - 
 Gabinete do Prefeito
 (Código Contábil 15) R$ 10.000,00

0201-3.3.90.39-1545100902190- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas   de   Custeio  –  Iluminação  Pública 
 (Código Contábil 732) R$ 350.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.32-1236100522094- Material, Bem  ou  Serviço  para  Distribuição Gratuita
 Despesas com Distribuição Gratuita – Merenda Escolar
 (Código Contábil 135) R$ 2.210.000,00

0210-3.3.90.32-1236100522094- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
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Ano IV - Edição 153
D e  1 1  a  1 7  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 1 6 7 ESPORTE

Da Esquerda para a direita: Em Pé:  Tec. Amilton, Romulo, Igor, Pablo, Jhonathan, Alexandre, Fabiano, 
Rogenio e Tec. Antonio Marinho. Agachados: Luiz Henrique, Gabriel, Renato, Willian e Vilmar

Da Esquerda para a direita: Edmar, Roger, Cleyton, Alexandre, Tec. Célio,
Paulo Rogerio, Felipe, Marcos, Geovani, Denner, Fabrizio e Tec. Pedro

RECANTO DO PARQUE - VICE CAMPEÃO




