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Prefeitura de Santana de Parnaíba
entrega o melhor uniforme da região

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Edu-
cação, deu início às entregas de um novo lote 
de uniformes escolares. Ao todo 29.500 novos 
kits serão entregues aos alunos de Ensino In-
fantil. Fundamental I e II e Ensino Médio. Os 
Colégios Municipais Ciranda, Cata-vento, Co-
ra Coralina, Ayrton Senna, Girassol, Carlos 
Drummond de Andrade e Abelardo Marques 
da Silva já foram contemplados. Página 3

O Dia das Mães 
não passou em 
branco em San-
tana de Parnaí-
ba. É que a Pre-
feitura, por meio 
do Fundo Social 
de Solidarieda-
de, promoveu no 
último dia 10/05, 
duas grandes 
festas em home-
nagem às mães 
parnaibanas: o 
Espaço Mulher. 
Página 14

Alunos da Rede Municipal passam a contar com os novos uniformes fornecidos pela prefeitura

Fotos: Linda Marinho     Texto: Estela Eduardo

Prefeitura de Santana de Parnaíba festeja 
Dia das Mães com duas grandes festas

Fotos: Denis Oliveira     Texto: Regiane Castanon
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Prefeitura conta com estoque de
10 milhões de medicamentos
 Aprimorar as condições de atendimento na saúde e garantir 
os medicamentos necessários aos moradores de Santana de 
Parnaíba tem sido uma das prioridades da Prefeitura, que atu-
almente conta um grande estoque de remédios para atender a 
demanda da população.
 São adquiridos diversos tipos de medicamentos de atenção 
básica, de uso contínuo e remédios controlados como os psi-
cotrópicos, fornecidos sob licença concedida pela Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS) que 
são distribuídos gratuitamente em todas as Unidades de saúde 
(PAM, USA, UBS, CAPS’s). O estoque possui mais de 10 mi-
lhões de medicamentos, formados por cerca de 410 tipos de 
remédios, que são reabastecidos a cada três meses, impedin-
do que os pacientes deixem de ser assistidos pela rede de saú-
de municipal.
 As entregas padronizadas são realizadas em dois sistemas: 
a cada 15 dias, nas Unidades de Saúde Básicas e no Centro de 
Especialidades Parnaibano (CEP) e a cada 30 dias, nos PAMs 
Fazendinha e Santa Ana  e nas Unidades de Saúde Avançada. 
Mas nada impede que haja reposição antes desse prazo.
 De acordo com o secretário de Saúde, Glauco Tadeu de 
Souza Costa, além de fornecer os medicamentos, os pacien-
tes recebem orientações sobre a dosagem e utilização dos 
remédios.
 “Contamos com um atendimento diferenciado e qualifi ca-
do, onde a população é orientada sobre o uso do medicamento 
fornecido, contribuindo de forma signifi cativa para uma melhor 
qualidade de vida dos moradores”, falou o secretário.

Foto: Marcio Koch         Texto: Renato Menezes 

Cidade nos Planos de Deus
É um prazer estar nesta tarde com 

vocês que representam este jor-
nal de grande aceitação na cida-

de, quero dizer na verdade que Jesus é 
o bom pastor. Por excelência, enquan-
to nós pastores, na verdade, ocupamos 
um espaço de estarmos como pastores. 
Costumo dizer que existem dois tipos de 
pastores, tem os “chamados pastores” 
e os “pastores chamados”. A diferença 
é que aqueles que são chamados pas-
tores, Jesus os identifi ca como os mer-
cenários, pois eles estudam, são gradu-
ados, usam um anel de pastor no dedo e 
colocam em seu escritório o diploma de 
pastor. Estes, quando devem enfrentar 
uma situação difícil de uma determinada 
sociedade ou nação, fogem, não fi cam 
lado a lado com a sua ovelha, não as-
sumindo o compromisso de cuidar bem 
dela. Agora, os Pastores Chamados, são 
aqueles que receberam uma chamada 

Pastor Antonio Mardonio
Nogueira Vieira - Pastor Setorial 
Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus – Ministério Belém
Rua Djanira da Mota e Silva, 238
Colinas da Anhanguera
Horário dos Cultos: Quarta, Sexta 
e Domingo, das 19h às 21h

Foto: Linda Marinho / Sidnei Rodrigues

Para atender a demanda de população que utiliza o
sistema de saúde municipal a Prefeitura investiu nove

milhões de reais gerando um estoque de mais de
10 milhões de medicamentos

específi ca de Deus, independentemen-
te da posição social que ele ocupa e da 
cultura que ele possua, fi cando 24 horas 
à disposição das suas ovelhas, adotan-
do o seguinte tema para o seu ministé-
rio: Quem não vive para servir, não serve 
para viver, ele é portanto, o médico da 
alma, enquanto o médico comum, cui-
da do seu paciente até onde a medicina 
o permite, quando a medicina humana, 
que é a linha horizontal chega ao seu li-
mite, buscamos a linha vertical, que é a 
forma como o médico dos médicos, que 
é Jesus Cristo, trabalha.  Aquilo que os 
médicos não puderam fazer, mediante a 
nossa confi ança e fé, Jesus pode fazer 
e nos conceder a cura e o Pastor Cha-
mado é este sacerdote que fi ca 24 ho-
ras, intercedendo pelo membro da igreja, 
a fi m de que ele adquira saúde, seja feliz 
e seja próspero. Com isso eu concluo as 
minhas palavras, repetindo a frase de Je-

sus quando ele diz, ‘ Eu sou o Bom Pas-
tor, que dá a sua vida, pelas suas ove-
lhas’, mas nós pastores, não temos que  
ser Chamados Pastores, mas sim, estar 
na classe de Pastores Chamados, e cui-
darmos bem das nossas ovelhas, pois 
um dia, prestaremos contas delas, dian-
te de Deus.”
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 A escola é o local onde os alunos 
passam boa parte do tempo adquirin-
do conhecimentos e praticando ativi-
dades que estimulam a capacidade de 
raciocínio e a coordenação motora. E 
para que possam melhorar o desem-
penho, uma boa alimentação é funda-
mental. Por conta disso, a Prefeitura 
tem investido no setor da merenda es-
colar, adquirindo alimentos que são in-
dispensáveis para a formação do alu-
no e para melhorar seu desempenho 
durante as aulas.
 São servidos por dia, cerca de 64 
mil refeições para os 31 mil alunos 
das 68 escolas do município. Os co-
légios de período integral (das 08h00 
às 17h00) oferecem cinco refeições 
diárias. Já os alunos de meio-perío-
do têm direito a uma refeição. Os alu-
nos aprovam a alimentação e dizem 
ser muito saborosa. 
 “Muitas crianças não têm o hábito 
de comer legumes e verduras em ca-
sa. Algumas nem conhecem, pois os 
pais não criam o hábito de fazê-los co-
mer, então nós os estimulamos a co-
mer. A gente pede para que falem as 
mães o que eles comem na escola, pa-
ra que elas adotem estes ingredientes 
também em casa”, explicou Maria Lu- Os 31 mil alunos do município contam com uma refeição rica em

nutrientes que ajudam no seu desempenho escolar

Fotos: Linda Marinho         Texto: Renato Menezes

Fotos: Linda Marinho         Texto: Estela Eduardo

zia, assistente de direção do Colégio.
 “Eu gosto muito da comida daqui, 
é muito saborosa, as merendeiras ca-
pricham e muitas vezes eu até repi-
to” comentou Juliana Calixto, aluna 
do Colégio Carlos Siqueira, do bairro 
120, que elegeu o seu prato favorito.  
“Quando é dia de purê, tem que che-
gar bem antes, pois acaba não so-
brando nada, é a melhor refeição do 
colégio”, fi nalizou Juliana.

Refeições Balanceadas

 A refeição servida no colégio pas-
sa por uma fi scalização minuciosa, re-
alizada por nutricionistas, que também 
elaboram o cardápio indicando qual o 
tipo de refeição servida em cada dia da 
semana, que é repassada para as me-
rendeiras das escolas do município.
 “Eu prefi ro cozinhar para os peque-
nos, porque a gente percebe quando 
eles gostam ou não da comida e aqui 
todos comem bem, sinal de que a co-
mida que servimos está boa. Todos os 
alimentos que a prefeitura passa pra 
gente é de qualidade. Isso torna meu 
trabalho mais gratifi cante” falou Giva-
nilda Santana, merendeira do Colégio 
Municipal Cora Coralina, do bairro Ci-

dade São Pedro.
 “Muitas vezes as refeições que as 
crianças comem em casa, não têm os 
nutrientes necessários que ela preci-
sa, por isso nós elaboramos um car-
dápio, baseado nas orientações do 
PNAE (Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar), que regulamenta o tipo 
de alimentação ideal para a criança e 

repassamos os ingredientes e o cardá-
pio para as merendeiras dos colégios, 
de modo a fazer com que os alunos 
possam ingerir alimentos saudáveis, 
que contribuem para que obtenham 
melhor desempenho escolar, para que 
cresçam mais saudáveis”, falou Giselle 
Fonseca, nutricionista do setor de me-
renda do município.

Prefeitura de Santana de Parnaíba fornece
64 mil merendas de qualidade diariamente

Prefeitura de Santana de Parnaíba
entrega o melhor uniforme da região

 A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Educação, deu início às entregas 
de um novo lote de uniformes escola-
res. Ao todo 29.500 novos kits serão 
entregues aos alunos de Ensino Infan-
til. Fundamental I e II e Ensino Médio. 
Os Colégios Municipais Ciranda, Ca-
ta-vento, Cora Coralina, Ayrton Senna, 
Girassol, Carlos Drummond de Andra-
de e Abelardo Marques da Silva já fo-
ram contemplados.
 O último lote foi entregue pela pre-
feitura em outubro do ano passado, e 
esse novo kit é para complementar a 
quantidade de uniformes de cada alu-
no, facilitando assim o dia a dia dos 
pais, que tem mais tempo para organi-
zar as roupas das crianças.
 Os alunos do Ensino Infantil que 
abrangem as creches e pré-escolas 
estão recebendo uniformes confeccio-
nados em moletom. O kit contém cal-
ça, blusa, bermuda, camisetas e tênis. 
Já os alunos do Ensino Fundamental e 
Médio estão recebendo uniformes fei-
tos em microfi bra.

Alunos do ensino
infantil utilizam os
novos uniformes
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Moradores comparecem ao
colégio Abelardo Marques

na Fazendinha para
regularização do

seu imóvel

 Para resolver o problema dos imó-
veis, que estão em situação irregular 
junto ao município, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Habitação, es-
tá promovendo nas regiões do muni-
cípio, a Regularização Fundiária, que 
consiste em realizar as medidas ne-
cessárias para que os moradores te-
nham o registro de propriedade do 
seu imóvel.
 Uma grande parte dos imóveis exis-
tente no município foram construídos de 
maneira irregular, gerando problemas 
urbanos como desarticulação do sis-
tema viário, difi culdades de acesso ao 
transporte coletivo e falta de locais para 
implantação de áreas de lazer, saúde e 
educação. Essa ação, além de contribuir 
para que o munícipe tenha a titularidade 
do seu imóvel, contribui para que no en-
torno seja criada uma estrutura adequa-
da, proporcionando qualidade de vida 
aos moradores da região.
 As reuniões que tratam do assun-
to são realizadas nas escolas, onde os 
moradores comparecem com os do-
cumentos referentes ao seu imóvel, 
que são encaminhados pela Secretaria 
de Habitação ao Cartório de Registros 
de Imóveis, para confecção do título 
de propriedade do imóvel. Em apenas 

 Pensando em proporcionar me-
lhores condições de convívio e se-
gurança para os moradores do mu-
nicípio, a Prefeitura, por meio do 
Departamento de Iluminação Públi-
ca, Energia e Água (DIPEA), preten-
de implantar cerca de 900 pontos 
de iluminação, entre postes e lumi-
nárias, até o fim de 2014. 
 Iniciado em janeiro deste ano, o 
Plano de Iluminação Pública tem a 
finalidade de levar luz aos bairros, 
promovendo a implantação de lumi-
nárias e postes nas principais vias 
de acesso, dos bairros da cidade, 
priorizando as ruas que possuem 
mais carência de luminosidade.
 Alguns bairros já receberam a ilu-
minação pública, como o Cururuqua-
ra, Alphaville e os Residenciais Santa 
Helena 1 e 2. O Cristal Park também 
foi contenplado. No local foram ins-
taladas 147 luminárias e oito postes.
 A próxima etapa terá início no se-
gundo semestre deste ano e serão 
implantadas em 44 logradouros, di-
vididos em sete bairros do municí-
pio, que receberão luminárias ou 
postes de concreto em locais onde 
não existem pontos de iluminação.

Texto: Renato Menezes 

Fotos: Marcio Koch      Texto: Renato Menezes 

um mês, a Secretaria de Habitação já 
atendeu 230 proprietários de imóveis 
irregulares.
 “Nós realizamos dois trabalhos na 
secretaria, a parte burocrática, forma-
da por engenheiros, arquitetos e ad-
vogados, para fazer o levantamento 
planialtimétrico e cadastral da área, 
gerando um projeto urbanístico, cons-
tando cada lote com seu memorial 
descritivo. Após fazemos a parte ex-
terna, para localizar o proprietário des-
te lote e saber como ele adquiriu es-
te imóvel, apresentando documentos 
para comprovar, dando titularidade ao 
lote e com a juntada desta documen-
tação, verifi camos o que cada imóvel 
e o loteamento possui e necessita, ca-
dastrado de acordo com a matrícula 
mãe, e juntamente com uma certidão 
assinada por mim e pelo prefeito, en-
caminhamos para o cartório, gerando 
o título de propriedade, sem custos ao 
morador”, comentou Dra. Marcela Pu-
pin, Secretária de Habitação.
 De acordo com a secretária, o pró-
ximo bairro a ser atendido será o Jar-
dim Isaura, no dia 07 de Junho. Ao 
todo, dos 68  incluídos no programa, 
moradores de dez bairros já foram 
atendidos.

Regularização de imóveis bene� cia
230 moradores de bairros irregulares do município

Prefeitura iluminará 16 bairros
do município até o � nal do ano

Assim como no Cristal Park, a Prefeitura iluminará
cerca de 16 bairros do município até o final de 2014
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 01/2014

EDITAL DE CONVOCACÃO PARA MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, CONVOCA os candidatos classificados no Processo Seletivo 
– Edital nº 01/2014, na função de Agente Comunitário de Saúde, por USF, abaixo relacionados, a comparecerem no período 
de 26 a 30 de maio de 2014, das 09h00 às 16h00, na Secretaria de Saúde, situada na Rua Treze de Maio, n° 224, Centro, 
Santana de Parnaíba - SP, para a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada:

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF JAGUARI - MICROÁREA 01)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000004 ALEXANDRINA DAS MERCES SANTOS 178807394

0201000010 CLAUDIO APARECIDO CANDIDO DE LIMA  206803734

0201000011 CLEIDE REGINA CARDOSO DA SILVA 364441069

0201000029 LUCELENA DE CARVALHO LIMA  23274-470-1

0201000033 MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS 203176352

0201000041 NARA MARIA CARA GOMES 17.242.244

0201000044 PATRICIA RAMOS DE SÃO PEDRO 425032723

0201000052 ROSILENE DA SILVA 572203949

0201000063 VIVIANE SANTOS SILVA 937221848

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF JAGUARI - MICROÁREA  02)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000023 JÉSSICA BARBOSA LUZ 49.578.088-1

0201000038 MARTA NONATA BARBOSA DA LUZ  23603111-9

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF JAGUARI - MICROÁREA  03)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000007 CHARLIENE JESUS DE SOUZA  485897258

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF JAGUARI - MICROÁREA  04)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000055 SILVANA MARIA DA SILVA CARVALHO 426795337

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF JAGUARI - MICROÁREA  05)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000040 MONISE CORREIA LINS 2,0010012003

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  01)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000001 ADILSON MORY 159854027

0201000012 DEJANIRA CANDIDA DA SILVEIRA SILVA 297747798

0201000030 LURDIRENE SILVA COSTA 350043887

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  02)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000042 NEUSA FRANCISCA PEREIRA 17439029-4

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  03)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000018 FRANCISCO MOREIRA OLIVEIRA 104797009

0201000045 REGIA NORMA LOPES DA SILVA 36123490-9

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  04)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000024 JOSENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO  371642176

0201000043 OSEAS VIEIRA DE OLIVEIRA 323740182

0201000062 VIVIANE BARTIRA AZEVEDO BAUER 128938602

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF MÓVEL-  MICROÁREA  01 (CHACARA DAS GARÇAS)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000013 ELAINE DUTRA DIAS 327858187

0201000027 LINDAURA MARIA DOS SANTOS GALVÃO 26.431.960-6

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF MÓVEL-  MICROÁREA  02 (SURU)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000006 BRUNA CONTADOR 333128485

0201000037 MARIA JOSE DA SILVA 357956618

0201000048 ROBSON PROCOPIO FERREIRA 426796044

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF MÓVEL-  MICROÁREA  04 (SÍTIO DO MORRO - I)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000020 IRAILDE APARECIDA VIEIRA PIRES 57272603-X

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF MÓVEL-  MICROÁREA  06 (INGAÍ I)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000008 CICERA MARIA FERNANDES DE AQUINO 560689378

0201000036 MARIA HELENA CREMM DE OLIVEIRA  208382665

0201000051 ROSELY PEDROSO DA SILVA 27741314X

FUNÇÃO - Agente Comunitário de Saúde (USF MÓVEL-  MICROÁREA  08 (INGAÍ III)

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE

0201000017 FATIMA REGINA MARTINS VIEIRA 119378486

0201000060 VANIA SILVA ALVES DOS SANTOS 183046432

O Agente Comunitário de Saúde somente poderá se matricular e realizar o Curso de Formação se comprovar 
“Residir na área da comunidade em que se inscreveu, desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo”, 
conforme estabelecido nas Áreas de Abrangência da USF/Áreas de Atuação na Comunidade (rua, bairro, estrada, travessa) 
do edital do Processo Seletivo.

O candidato que não comprovar residir na área de comunidade que se inscreveu não poderá se matricular e realizar 
o Curso de Formação e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

Para participar do Curso de Introdução e Formação Inicial e Continuada, o candidato deverá apresentar para a 
matrícula os seguintes documentos: 

a) Cópia da carteira de identidade (RG);
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em 

cartório, ou protocolo em caso de perda; 
d) Cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino fundamental ou documento original que comprove 

a conclusão do curso; e 
e) Cópia do comprovante de residência, por meio da apresentação de contas de água, luz ou telefone, contrato 

de aluguel, em nome do candidato ou dos seus ascendentes ou descendentes até o 2º grau, ou cônjuge. Neste 
último caso, deverá também ser apresentada a comprovação da união, através de certidão de casamento ou 
declaração estável.

No ato da apresentação da documentação acima, o candidato declarará estar ciente que a falta de um dos 
documentos exigidos ou documentos que não atendam ao requisitado, implicará na sua eliminação do certame.

O candidato que já possuir o Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, e cujo conteúdo atenda às exigências previstas para o 
exercício das funções de Agente Comunitário de Saúde, estará dispensado da realização do curso, devendo entregar cópia 
do comprovante de conclusão, até a data de encerramento da matrícula.

O candidato que não formalizar a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, dentro do prazo 
fixado neste edital de convocação, será eliminado do Processo Seletivo.

Os candidatos matriculados deverão ainda observar atentamente todas as instruções constantes no Edital do 
Processo Seletivo 01/2014.

O Candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, após matricula, participará de Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada, conforme fixa a Lei Federal nº 11.350/06, de 05 de outubro de 2006, e será realizado 
conforme as Instruções Especiais estabelecidas a seguir.

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A S  P A R A  R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C U R S O  D E  F O R M A Ç Ã O

1. O objetivo do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada é capacitar os candidatos para desempenharem 
adequadamente a função de Agente Comunitário de Saúde, através de métodos de ensino-aprendizagem inovadores, 
reflexivos e críticos, baseados na aquisição de competências, e terá caráter eliminatório e, portanto, não classificará 
os candidatos, apenas indicará aqueles candidatos capazes de alcançarem as competências propostas, excluindo do 
Processo Seletivo aqueles candidatos que não as alcançarem.

2. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada constará de aulas expositivas, trabalhos teóricos e trabalhos 
práticos, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município de Santana de Parnaíba, e será realizado no período de 
02 a 13 de junho de 2014, no seguinte local:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

Secretaria da Educação – 1° andar
Avenida Copacabana, 80 – Jardim Prof. Benoá

Santana de Parnaíba - SP

3. A Prefeitura não se responsabilizará pela eventual impossibilidade do candidato em comparecer nos dias e 
horários determinados para a realização do curso.

4. O candidato será considerado APTO no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, se atender 
simultaneamente aos seguintes critérios:

a) Tiver frequência mínima de 95%; e 

b) Atingir com aproveitamento todas as competências propostas.

5. Será eliminado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e consequentemente, do Processo 
Seletivo, o candidato que:

a) Não frequentar, no mínimo, 95% das horas das atividades;

b) Não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais do curso;

c) Que não apresentar os documentos exigidos para matrícula; e

d) Que não tenha concluído o ensino fundamental.

6. No encerramento do curso, será fornecido ao candidato um Certificado de Conclusão do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada, com a frequência, a carga horária e o período de realização.

7. Todas as despesas relativas à participação do candidato no Curso Introdutório correrão às expensas do próprio 
candidato. 

8. Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

9. O Curso de Formação constará de provas teóricas ou trabalhos teóricos e/ou trabalhos práticos, com carga 
horária aproximada de 40 (quarenta) horas e a sua frequência será efetuada através de aferição de presença, por 
dia de curso, contados do dia 02 a 13 de junho de 2014, sendo anotada a entrada e saída do candidato.

10. O Cronograma de Atividades do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, com as respectivas datas 
e horários de sua realização, é o estabelecido a seguir:
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CRONOGRAMA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

DATAS HORÁRIOS ATIVIDADES / TEMAS

02/06/14

12h às 13h30 Apresentação do Curso e 
Equipe

 Apresentar objetivos, cronograma e 
metodologia

 Pactuar limites  (horário, intervalos, 
utilização do celular, frequência de 
95%, almoço, tolerância de horário, 
participação, etc.)

 Dinâmica de Apresentação

13h30 às 14h Dinâmica  Expectativas do curso, do trabalho e 
das responsabilidades

14h às 15h30 Aula expositiva
 SUS

 Níveis de Atenção

Intervalo das 15h30 às 15h45 - Café da tarde

15h45 às 17h Aula expositiva
 Atenção Básica

 Saúde da Família

03/06/14

12h às 14h30 Dinâmica + Aula expositiva

 Território: dinâmica. Distribuir 
em grupos. Cada um desenha algo 
que represente seu território, com 
dificuldades e potencialidades. Discutir e 
introduzir conceitos

 Exposição conceitos território, 
necessidade de mapeamento, 
programação de ações 

14h30 às 16h40 Aula expositiva + Dinâmica
 Santana de Parnaíba

 Redes de Atenção

Intervalo após 16h40 - Café da tarde

CRONOGRAMA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

DATAS HORÁRIOS ATIVIDADES / TEMAS

04/06/14

12h às 14h30 Aula expositiva + Dinâmica

 Processo de Trabalho dos ACS

 Cadastramento e Visita domiciliar, 
Acolhimento e Humanização e Ética

 Vídeos

Intervalo das 14h30 às 14h 45 - Café da tarde

14h45 às 17h Aula expositiva + Dinâmica
 Educação em Saúde

 Processo de Trabalho dos ACS

05/06/14

12h às 14h Aula expositiva + Dinâmica  Ferramentas de Trabalho - SIAB

Intervalo das 14h15 às 14h30 - Café da tarde

14h30 às 17h Aula expositiva + 
Dinâmica

 Ferramentas de Trabalho – SIAB

 Teatro sobre questões anteriores – 
“fazendo uma Visita”

06/06/14

12h às 15h30 Aula + Dinâmica
 Promoção em Saúde

 Prevenção de saúde

Intervalo das 15h30 às 15h 45 - Café da tarde

15h45 às 17h Aula + Dinâmica  Promoção de Saúde Bucal

09/06/14
13h às 15h Aula expositiva  Dengue

Intervalo das 15h às 15h15 - Café da Tarde
15h15 às 17h Aula Expositiva  Vigilância Epidemiológica

10/06/14

13h às 15h Aula expositiva  Sindicato ACS

Intervalo das 15h às 15h15 - Café da Tarde

15h15 às 17h Aula Expositiva
 Controle Social

 Participação Popular

11/06/14

13h às 15h Aula expositiva  Trabalho em Equipe

Intervalo das 15h às 15h15 - Café da Tarde

15h15 às 17h Aula Expositiva  Saúde nos Ciclos da Vida

13/06/14

13 às 14h Dinâmica  Considerações sobre o curso

Intervalo das 14h às 14h15 - Café da Tarde

14h15 às 16h Avaliação Final

Santana de Parnaíba, 16 de maio de 2014. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO 

PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À 

RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.

CONCURSO PÚBLICO 002/2011 ASSISTENTE SOCIAL: 023- REGINA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA-RG/SP-

22.221.084-9. CONCURSO PÚBLICO 004/2011 PEB I (EDUCAÇÃO BÁSICA): 076- SÔNIAL ALVES RODRIGUES PEREIRA

-RG/SP-23.568.102-7; 077- VANESSA ALVES SORIA-RG/SP-27.677.271-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO CITADO ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO PRAZO 

MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO 

MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.

CONCURSO PÚBLICO 003/2013 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 044- WAGNER DO NASCIMENTO ROSÁRIO

-RG/SP-28.260.242-2; 045- ANA CLAUDIA MOREIRA-RG/SP-2001098046526; 046- STEFANIE MOTA PEREIRA-RG/

SP-39.678.347-8; 047- NORMA DIAS DA SILVA-RG/SP-16.206.226-6; 048- CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO-RG/SP-

21.761.396-2. PEB I (EDUCAÇÃO INFANTIL): 068- ERIKA SANCHES GONZALES-RG/SP-30.989.768-3; 069- LUIZA MAGA-

LHÃES DOS SANTOS-RG/SP-34.846.516-6; 070- CARLA ELAINE DOS SANTOS-RG/SP-26.808.499-3. PEB II (QUÍMICA): 
002- ADRIANO SILVA SANTOS CAVALCANTE-RG/SP-48.544.232-2. PEB II (MATEMÁTICA): 024- ERICA APARECIDA DE 

CARVALHO MARÇAL-RG/SP-35.188.599-7.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO CITADO ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO PRAZO 

MÁXIMO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO 

MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.

PROCESSO SELETIVO 001/2013 PEB II (GEOGRAFIA): 013- VANDERLEY APARECIDO DOS SANTOS-RG/SP-32.365.784-9. 

PEB II (BIOLOGIA): 007- MARINA SANTOS BARBOSA-RG/SP-42.847.488-3. PEB II (LÍNGUA PORTUGUESA): 041- VANIA 

ATENCIA-RG/SP-23.392.265-9. PEB II (INGLÊS): 
012-FELIPE GUSTAVO CORREA-RG/SP-48.021.000-7. OFICIAL ADMINISTRATIVO: 073- BEN-HUR MARMO DA SILVA-RG/

SP-44.829.214-2; 074- GISELE CRISTINA MARTINS-RG/SP-35.176.305-3; 075- EDSON TELES DE SOUSA-RG/SP-42.349.

952-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRE-

SENTAREM-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO 

EDITAL SUPRACITADO.

PROCESSO SELETIVO 005/2013 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 125- DANIELE APARECIDA DESCO GEM-

MI-RG/SP-41.937.353-6; 126- JOELMA DE JESUS RODRIGUES-RG/SP-35.702.904-5; 127- JOSIANE FERREIRA ANUN-

CIAÇÃO SILVA-RG/SP-32.641.957-3; 128- VANDA SOARES SILVA FEITOSA-RG/SP-27.770.668-3; 129- GEANE MOREIRA 

ARAGÃO DE SOUZA-RG/SP-32.785.754-7; 130- LUCIANA DO CARMO DE OLIVEIRA-RG/SP-40.555.320-1; 131- ALINE 

ANDRADE DA SILVA FERNANDES-RG/SP-30.132.696-2; 132- ANGELA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS-RG/SP-45.825.299-

2; 133- RENATA VILAR RODRIGUES DA SILVA-RG/SP-40.562.977-1; 134- ROSELENE TEIXEIRA MATTOS DA SILVA-RG/

SP-30.757.190-7; 135- FRANCÉLI CARDOSO MARTINS-RG/SP-32.641.691-2; 136- ELIETE RIBEIRO MANTUANO-RG/

SP-30.823.896-5; 137- CICERA DA SILVA TORRES-RG/SP-37.689.769-7; 138- ERICA SOUZA ARAUJO GODOI-RG/SP-

40.102.101-4. PROCESSO SELETIVO 006/2013 AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: 078- LEONE CESARI DE OLI-

VEIRA-RG/SP-42.610.640-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO 

PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À 

RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.

PROCESSO SELETIVO 002/2013 PEB II (CIÊNCIAS): 008- INÁ MIRANDA DA SILVA-RG/SP-41.936.202-2; 009- CLEONI-

CE LUSENA ROMUALDO MAURO-RG/SP-17.775.528-3. PROCESSO SELETIVO 002/2014 MOTORISTA: 001- DOUGLAS 

TOLEDO LIMA-RG/SP-7.622.988. PEB I (EDUCAÇÃO INFANTIL): 005- ROSANGELA OLIVEIRA DE FREITAS BARBOSA-RG/

SP-93.965.990-5. PEB I (EDUCAÇÃO BÁSICA): 006- BIANA VIEIRA DE LIMA-RG/SP-34.159.350-3. PROFESSOR ADJUN-
TO: 016- IARA APARECIDA DA SILVA-RG/SP-37.763.012-3; 017- SONIA REGINA FERRAZ-RG/SP-16.505.746-4. PEB II 
(FILOSOFIA): 001- RAFAEL DA SILVA TINOCO-RG/SP-40.065.806-9; 002- AARON MARQUES FRE-RG/SP-33.755.988-0. 

PEB II (MATEMÁTICA): 007- ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SANTOS-RG/SP-40.615.920-8; 008- ANTONIO CAR-

LOS DOUGLAS PINTO-RG/SP-19.130.952-7. AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 074- MAURO RICARDO BUGATTI-RG/

SP-35.652.080-8; 075- JOÃO FRANCISCO DE MORAES-RG/SP-8.260.234-7; 076- ELIANE OLIVEIRA SILVESTRE-RG/SP

-34.908.287-X; 077- LUCILENE SANTOS MENDES BARBOSA-RG/SP-32.088.212-3; 078- CARLOS ALBERTO DA SILVA 

JUNIOR-RG/SP-38.313.270-8; 079- SANDRA MARIA DIAS MENEZES-RG/SP-34.653.190-1; 080- SHIRLEI SILVA DE JE-

SUS-RG/SP-27.677.261-1; 081- MARCOS ALEXANDRE TORTORO-RG/SP-16.715.955-0; 082- ANTONIO FRANCISCO DOS 

SANTOS-RG/SP-2.282.473; 083- RAFAELA FERNANDES DA SILVA-RG/SP-48.106.571-4.

SANTANA DE PARNAÍBA, 16 DE MAIO DE 2014.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROCESSO SELETIVO INTERNO COORDENADOR PEDAGÓGICO EDITAL 01/2014
DIVULGAÇÃO DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 10/05/14

A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, através da Secretaria de Educação, divulga o gabarito da prova objetiva 
realizada no dia 10 de maio de 2014, referente ao Processo Seletivo Interno para Coordenador Pedagógico Edital 01/2014.
Caberá recurso contra qualquer questão da prova, erro ou omissão do gabarito, desde que devidamente fundamentado, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da divulgação do gabarito, ou seja , dias 19 e 20/05/14.
O recurso deverá ser entregue PESSOALMENTE das 09h00min as 16h00min, no seguinte local:

LOCAL DA ENTREGA DOS RECURSOS

Secretaria Municipal de Educação, Setor de Protocolo, situado a Avenida Copacabana, 80 Centro Santana 
de Parnaíba São Paulo.

O recurso deverá ser individual, e devidamente fundamentado e conter o nome do Processo Seletivo, nome e assinatura do 
candidato, número da inscrição e seu questionamento.
Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste comunicado.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente comunicado.

1 D 21 A

2 A 22 C

3 B 23 B

4 B 24 D

5 C 25 C
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LEI  Nº  3.382,  DE  5  DE  MAIO  DE  2014
(Disciplina a abertura de novas vias e define outras especificações do Sistema Viário do Município, e dá outras 
providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A presente Lei estabelece as condições para a implantação do sistema viário do município, hierarquiza, classifica, 
estabelece larguras mínimas, declividades, gabaritos e raios das curvas de concordância, em consonância com o Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e suas alterações, com as Normas Gerais e 
Critérios Básicos para a Promoção da Acessibilidade e com a Lei Federal no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, visando 
atender as atuais e futuras necessidades do Município.

§ 1º. O Município deverá definir as diretrizes e os projetos específicos para a abertura de novas vias ou de novos trechos 
das vias existentes, visando à melhoria da Mobilidade Urbana;

§ 2º. A elaboração das diretrizes viárias será realizada pela Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana – 
CPTMU e terá como competência: 

I  – avaliar o impacto na implantação do novo sistema viário e sua interligação com o sistema viário existente;

II – propor novo traçado e nova interligação ao sistema existente, diante de estudos e pareces;

III – classificar e definir o traçado e as medidas mínimas, estabelecidas e indicadas na presente lei.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DO SISTEMA VIÁRIO 

Seção I - Das Vias Existentes 

Art. 2º. O sistema viário, existente, do Município será constituído pelas vias existentes, quer sejam municipais, estaduais 
ou federais. 

§ 1º. O sistema viário existente deverá ser regularizado por lei específica, identificado por mapa em projeto específico. 

§ 2º. As dimensões das vias existentes poderão ser ajustadas conforme as regras estabelecidas nesta lei, mediante a 
viabilidade técnica e o interesse público justificado. 

Seção II - Da Classificação das Vias Existentes 

Art. 3º. As vias públicas do Município serão classificadas de acordo com as suas capacidades de tráfego e suas funções 
nas seguintes categorias: 

I - Via Expressa: via de duplo sentido com tráfego rápido e expresso, com acessos controlados e sem interferência no 
tráfego municipal; 

II - Via Arterial 1: via estrutural de duplo sentido, destinada ao tráfego principal e integração das regiões da cidade, com 
separação entre as pistas por calçada, canteiro ou canal;

III - Via Arterial 2: via estrutural de sentido único, destinada ao tráfego principal e integração das regiões da cidade;

IV - Via Coletora 1: via de saída ou penetração dos bairros de duplo sentido de tráfego, tendo a função de coletar o tráfego 
das vias locais e alimentar as vias arteriais com separação entre pistas com canteiro ou calçada; 

V - Via Coletora 2: via de saída ou penetração nos bairros de sentido único de tráfego, tendo a função de coletar o tráfego 
das vias locais e alimentar as vias arteriais;

VI - Via Local 1: via de acesso aos lotes de duplo sentido de tráfego; 

VII - Via Local 2: via de acesso aos lotes de sentido único de tráfego; 

VIII - Via Local 3: via de acesso aos lotes com balão de retorno e comprimento máximo de 100,00m (cem metros) de 
duplo sentido de tráfego sem saída;

IX - Via de Tráfego Seletivo: via destinada preferencialmente a pedestres, admitindo-se a circulação controlada de 
veículos, segundo horários e características especiais pré-fixados; 

X  -  Viela: via destinada exclusivamente à circulação de pessoas;

XI - Ciclovia: via destinada exclusivamente à circulação de bicicletas;

XII – Faixa exclusiva: parte da via destinada exclusivamente à circulação de bicicletas, motocicletas e transporte coletivo.

Art. 4º. As marginais das rodovias estaduais são consideradas vias arteriais, desde que implantadas e em uso público. 

Art. 5º. As vias paralelas às rodovias estaduais, aos corredores comerciais e às vias arteriais, separadas apenas por 
um canteiro divisor, equiparam-se em suas classificações, exceto quando definido em operação urbana consorciada. 

Art. 6º. As vias oficiais não classificadas nos incisos deste artigo são tratadas como vias locais. 

Art. 7º. As vias poderão ter sua classificação alterada, desde que: 

I  – Seja constatada pelos órgãos competentes a necessidade de alteração ou correção da classificação viária; 

II – Seja requerida via processo administrativo, acompanhada de justificativa técnica. 

§ 1º. As alterações de classificação viária serão analisadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, 
ouvidas as demais Secretarias, no que couber. 

§ 2º. As alterações de classificação viária, se aprovada, somente integrarão o Sistema Viário após a publicação da 
respectiva Lei. 

Seção III - Da Abertura de Novas Vias 

Art. 8º. O Município definirá as diretrizes e os projetos específicos para a abertura de novas vias ou de novos trechos das 
vias existentes, observadas as condições de larguras mínimas dos raios das concordâncias e das declividades, conforme 
especificado nos artigos 10, 11, 12, 13 e 14 da presente Lei. 

Art. 9º. As vias terão as seguintes larguras mínimas, conforme segue:

LARGURAS MÍNIMAS - em metros

SEM 
CICLOVIACLASSIFI-

CAÇÃO DA 
VIA

LARGURA 
TOTAL DA 

VIA

LEITO 
CARROÇA-

VEL
PASSEIOS

CALÇADA 
OU 

CANTEIRO 
CENTRAL

CICLOVIA

Arterial 1 32,00 10,00 (x2) (2x) 3,00 3,00 3,00 29

Arterial 2 22,00 13,00 (2x) 3,00 0,00 3,00 19

Coletora 1 29,00 10,00 (x2) (2x) 2,50 1,00 3,00 25

Coletora 2 21,00 13,00 (2x) 2,50 0,00 3,00 17

Local 1 18,00 10,50 (2x) 2,50 0,00 2,50 15

Local 2 14,00 9,00 (2x) 2,50 0,00 0,00

14
Local 3           

(com balão 
de retorno e 
comprimen-
to máximo 
de 100 m)

15,00 10,00 (2x) 2,25 0,00 0,00

§ 1º. Nos casos de pistas separadas por canal, a largura da via não deverá computar a largura do canal.

§ 2º. Nos locais onde a ciclovia for considerada tecnicamente inviável, sua dimensão poderá ser excluída da faixa total.

Art. 10. As vias deverão ter as seguintes declividades máximas:

I  – declividade transversal do leito carroçável de 0,5% (meio por cento) a 3,0% (três por cento);

II - declividade longitudinal não superior a 15% (quinze por cento) e não inferior a 0,5% (meio por cento), para as vias 
locais e coletoras;

III – declividade longitudinal não superior a 10% (dez por cento) e não inferior a 0,5% (meio por cento), para as vias 
arteriais.

Parágrafo único. Nos casos de conexão com ruas existentes e onde a diferença altimétrica for acentuada, será permitido 
o máximo de 5% para o inciso I e de 18% para o inciso II.

Art. 11. As vias terão os raios mínimos nas curvas de concordância de alinhamentos nas esquinas, conforme segue:

6 A 26 A

7 D 27 A

8 B 28 C

9 C 29 B

10 D 30 C

11 A 31 B

12 B 32 D

13 C 33 A

14 D 34 D

15 B 35 B

16 C 36 A

17 A 37 D

18 B 38 C

19 D 39 B

20 C 40 D

 Santana de Parnaíba, 16 de maio de 2014.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.
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RAIOS MÍNIMOS - em metros
Ângulo Central da curva de 

concordância
Locais e Coletoras Arteriais 

de 0º à 29º59´ 3,0 4,0

de 30º à 49º59´ 4,0 6,0

de 50º à 69º59´ 5,0 7,0

de 70º à 89º59´ 7,0 9,0

de 90º à 109º59´ 9,0 12,0

de 110º à 129º59´ 12,0 15,0

de 130º à 149º59´ 15,0 18,0

de 150º à 180º 18,0 24,0

I – Nas concordâncias dos alinhamentos de vias com classificações diferentes, prevalecerão os raios mínimos 
especificados para as vias de maior importância;

II – Nas vias de circulação sem saída deverão ser executados balões de retorno com dimensões tais que permitam a 
inscrição de um circulo com raio mínimo de 10,00m (dez metros);

III – Nos loteamentos fechados residenciais serão admitidas dimensões diferentes para o passeio e a faixa de tráfego, 
mantida a largura total da via e desde que aceita com justificativa técnica que deverá ser homologada pela Comissão 
Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana – CPTMU;

IV – Nos passeios deverá ser garantida uma faixa destinada a equipamentos, junto ao limite da faixa de tráfego, com 
largura mínima de 60cm (sessenta centímetros), e declividade ajustada à lei de acessibilidade existente, devendo ser 
mantida preferencialmente em solo natural gramado, exceto nas áreas de acessos de veículos e/ou ocupadas por 
equipamentos;

V – Na implantação de novas vias, as ciclovias poderão ser dispensadas mediante justificativa técnica devidamente 
homologada pela Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana – CPTMU.

Art. 12. As vielas obedecerão às seguintes características:

I – largura não inferior a 4% (quatro por cento) do seu comprimento, respeitando o mínimo de 5,00m (cinco metros);

II – comprimento não superior a 100,00m (cem metros);

III – declividade longitudinal não superior a 10% (dez por cento), sendo tolerada declividade maior com implantação de 
escadarias com patamares intermediários;

IV – uso exclusivo de passagem de pedestres, não servindo de frente oficial para nenhum imóvel.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica às urbanizações para fins residenciais, exceto quando sua 
disposição em projeto seja vinculada a necessidades de infraestrutura. 
Art. 13. As especificações de pavimentação, drenagem e demais definições técnicas das vias e vielas serão fornecidas 
no processo de diretrizes viárias elaboradas pela Secretaria Municipal de Obras, ouvida a CPMTU no que couber.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

DA CLASSIFICAÇÃO DAS NOVAS VIAS

Art. 14. As novas vias oriundas de loteamentos ou parcelamento regulares do solo serão classificadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

§ 1º. No caso de continuidade de via existente, a classificação será determinada na emissão das diretrizes.

§ 2º. Registrado o loteamento, a classificação das vias será efetivada mediante decreto, devidamente publicado na 
Imprensa Oficial do Município. 

DAS LEGALIZAÇÕES

Art. 15. Toda solicitação de desmembramento, anexação ou construção em área não oriunda d e parcelamento de solo, 
conforme Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações, deverá requerer previamente as diretrizes 
urbanísticas do município.

Parágrafo único. O município indicará as diretrizes viárias e as áreas verdes e institucionais aplicáveis ao local. 

Art. 16. As vias abertas e aceitas pelo Município terão sua classificação e oficialização efetivada mediante ato do 
executivo.

Parágrafo único. o interessado deverá apresentar as matriculas das áreas destinadas ao sistema viário em favor do 
município. 

Art. 17. As vias não originárias de loteamentos ou parcelamento regulares de solo serão classificadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 5 de maio de 2014

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE AMOSTRAS
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/14 – PROC. ADM. N.º 413/14

Objeto: Credenciamento de grupos formais de agricultores familiares para aquisição parcelada de 18.000 bags de 3L de 
SUCO DE UVA tintos integral oriundos de agricultura familiar para a alimentação escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino do município de Santana de Parnaíba.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba convoca a Cooperativa Vinícola 
Aliança LTDA, sob CNPJ: 88.612.486/0001-60, para apresentar amostras da chamada acima, nos termos do item 15 do 
instrumento convocatório.

Santana de Parnaíba, 13 de maio de 2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

LEI  Nº  3.383,  DE  9  DE  MAIO  DE  2014

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

(Acrescenta dispositivo na Lei nº 3.369 de 01 de janeiro de 2014).

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

Art. 1º.  Fica acrescido o Artigo 3º-A na Lei 3.369 de 01 de janeiro de 2014.

“Art. 3º-A. Todos os estacionamentos particulares deverão ter a tabela de preço afixada em local que facilite a 
visualização de forma a impedir que o motorista seja surpreendido com o preço após adentrar ao estacionamento.”

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º.  Ficam revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 9 de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.384,  DE  9  DE  MAIO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria dos Vereadores Angelo da Silva e Guilherme Correia”.

(Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 2.728 de 14 de julho de 2006).

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

Art. 1º. O parágrafo 2º, do Art. 2º, da Lei 2.728 de 14 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º. A água captada e depositada nos reservatórios será destinada para utilização em vasos sanitários, lavagem de 
veículos, Irrigação de hortas, jardins, plantações e outras atividades que dispensem a utilização de água tratada.”

Art. 2º. Fica acrescentado o Art. 3º-A, à Lei 2.728, de 14 de junho de 2006 com a seguinte redação:

“Art. 3º-A. Todos os editais de licitação de construção de prédios públicos deverão mencionar expressamente, a 
obrigatoriedade de instalação de sistema de captação e aproveitamento de águas de chuva.”

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 9 de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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DECRETO  N°  3.622, DE  5  DE  MAIO  DE  2014 
(Altera dispositivos do Decreto nº 3.500, de 13 de maio de 2013).

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

DECRETA:

Art. 1º. A alínea “a”, do inciso I, alínea “a”, do inciso II, e a alínea “c”, do inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº 3.500, de 
13 de maio de 2013, com alterações introduzidas pelos Decretos nº 3.546/13, 3.552/13 e 3.611/14, passam a vigorar 
com as seguintes redações:

“Art. 1º

I  – Representantes da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba:

a) Verônica Soares de Carvalho
    R.G. 15.904.855-2 

II – Representante da SABESP:

a) Reiner Fernando Farias dos Santos
    R.G. 35.501.076-2

III - Representante do Poder Executivo Municipal:

c)  Representante da Secretaria Municipal de Obras:
     Marco Simoni
     R.G. 2.750.283

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

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

Santana de Parnaíba, 5 de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3.624 DE  8  DE MAIO DE 2014
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.347, de 25 de 
novembro de 2013, decreta:

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

02-PODER EXECUTIVO
0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0204-3.3.90.39-0412200102015- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesas de Custeio – Secretaria de Administração
(Código Contábil 53) R$ 1.300.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030100772128- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Atenção Básica - FMS
(Código Contábil 355) R$ 740.000,00

0216-3.3.90.39-1030200792131- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Atenção Especializada - FMS
(Código Contábil 386) R$ 200.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Despesas   com   Distribuição   Gratuita   –   Fundo 
Municipal  de  Assistência  Social
(Código Contábil 497) R$ 1.300.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.3.90.39-1236100482081-O utros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Fundeb – Ensino Fundamental
(Código Contábil 614) R$  1.810.000,00
SOMA R$ 5.350.000,00

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

02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.50.43-2781200072009- Subvenções Sociais 
Subvenção - EPROCAD  
(Código Contábil 28) R$ 1.300.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030200802133- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Atenção Hospitalar - FMS
(Código Contábil 406) R$ 940.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras e Instalações
Restauração de Vias Públicas, inclusive Drenagens e Afins
(Código Contábil 517) R$ 300.000,00

0232-FUNDEB
0232-4.4.90.52-1236100481052- Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente – Fundeb –
Ensino  Fundamental
(Código Contábil 602) R$ 120.000,00

0232-4.4.90.51-1236100481053- Obras e Instalações
Construção  de  Unidades  Escolares – inclusive 
Desapropriação e Afins – Fundeb – Ensino Fundamental
(Código Contábil 603) R$ 130.000,00

0232-4.4.90.51-1236100481054- Obras e Instalações
Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro do Professorado,  inclusive  Desapropriação  e  Afins
(Código Contábil 604) R$ 90.000,00

0232-4.4.90.51-1236100481077- Obras e Instalações
Reforma e Ampliação de Unidades Escolares – Fundeb – Ensino Fundamental
(Código Contábil 605) R$ 70.000,00
0232-4.4.90.52-1236500491055- Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente – Fundeb – 
Ensino Infantil
(Código Contábil 615) R$ 100.000,00

0232-4.4.90.51-1236500491056- Obras e Instalações
Construção de Unidades Escolares – inclusive Desapropriação e Afins – Fundeb – Ensino Infantil
(Código Contábil 616) R$ 150.000,00

0232-4.4.90.51-1236500491078- Obras e Instalações
Reforma e Ampliação de Unidades Escolares – Fundeb – Ensino Infantil
(Código Contábil 617) R$ 100.000,00

0232-3.3.90.39-1236500492083- Outros Serviços  de  Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Fundeb – Ensino Infantil
(Código Contábil 626) R$ 700.000,00

0232-3.1.90.11-1236600502084- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Despesas com Pessoal/Encargos - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 629) R$ 110.000,00

0232-3.1.90.13-1236600502084- Obrigações Patronais
Despesas com Pessoal/Encargos - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 630) R$ 25.000,00

0232-3.1.90.94-1236600502084- Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas com Pessoal/Encargos - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 631) R$ 15.000,00

0232-3.1.90.96-1236600502084- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas com Pessoal/Encargos - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 632) R$ 15.000,00

0232-3.1.91.13-1236600502084- Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário
Despesas com Pessoal/Encargos - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 633) R$ 55.000,00

0232-3.3.90.30-1236600502085- Material de Consumo
Despesas de Custeio - Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 634) R$ 45.000,00

0232-3.3.90.36-1236600502085- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesas de Custeio – Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 635) R$ 10.000,00

0232-3.3.90.39-1236600502085- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Fundeb – Jovens e Adultos
(Código Contábil 636) R$ 75.000,00

0234-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0234-4.4.90.51-1648200571062- Obras e Instalações Construção, Ampliação e/ou Reforma de Casas Populares, 
Obras de Infra-Estrutura Urbana, Inclusive Desapropriação e Afins
(Código Contábil 646) R$ 1.000.000,00
SOMA R$ 5.350.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 8 de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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DECRETO  Nº  3.623,  DE 5 DE MAIO DE 2014
(Institui a Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária, nomeia seus integrantes e dispõe sobre 
seu funcionamento).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO que a regularização fundiária constitui um importante instrumento de política urbana e de inclusão 
social, por garantir ao cidadão o direito à titularidade plena da terra e à moradia; 
CONSIDERANDO a celebração do Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura do Município de Santana de Par-
naíba e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Habitação, objetivando a colaboração com 
vista à implementação do Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criada a Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária, nos termos do art. 14 da Lei 
Municipal nº 3.234, de 18 dezembro de 2012.

§ 1º. A Comissão de Análise que trata o caput terá o caráter permanente e atribuições de órgão deliberativo, normativo, 
consultivo e orientador quanto à regularização fundiária de assentamentos irregulares.

§ 2º. A Comissão de Análise que trata o caput atuará sob a supervisão da Secretaria Municipal de Habitação.

Art. 2º. Compete a Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária:

I – Emitir Diretrizes para Elaboração, Apreciar e Aprovar o Plano de Regularização, de acordo com o disposto nos artigos 
9º a 14 da Lei Municipal nº 3.234, de 18 de dezembro de 2012;

II – Emitir Diretrizes para Elaboração, Apreciar e Aprovar os Projetos de Regularização, de acordo com o disposto nos 
artigos 15, 19, 24 e 25 da Lei Municipal nº 3.234, de 18 de dezembro de 2012;

III – Definir critérios e instrumentos para a regularização das áreas ocupadas;

IV – Apreciar e Aprovar os Autos de Demarcação Urbanística e os demais atos que envolvem a regularização fundiária.

Art. 3º. A Comissão de Análise, ora instituída, será integrada por representantes das seguintes Secretarias: 

 a) Municipal de Habitação; 
 b) Municipal de Planejamento e Meio Ambiente; 
 c) Municipal de Assistência Social;
 d) Municipal de Obras;
 e) Municipal de Negócios Jurídicos.
Art. 4º. Para compor o a Comissão de Análise, ficam nomeados os representantes, conforme descrito abaixo:

I – Secretaria Municipal de Habitação:

a) Mirian Aparecida dos Santos Oliveira
    RG nº 11.341.656-8/SSP – SP

b) Murilo Calixto Navarro Oliveira
    RG nº 44.034.415-3

c) Thaís Bacalá Cappelletti 
     RG nº 25.080.393-8 

II – Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente:

a) Liandra Tamy Presecatan Depintor Severino
    RG nº 29.435.127-9
b) Renato Ishihara Furtado
    RG nº 13.965.925-0

III – Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) Rita de Cássia Santos Souza
    RG nº 35.242.543-X

b) Douglas Marinho Pinto
    RG  nº 33.502.677-1

IV – Secretaria Municipal de Obras:

a) Aida Lemos Baltazar
    RG nº 8.271.444-7

b) Roberto Gonçalves do Nascimento 
 
RG nº 7.577.965-1

V - Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 015/14 – Proc. Adm. Nº 244/14

Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada na locação de tapumes e gradis, 
(fechamento de área) para apoio de infra-estrutura de eventos geridos pelas Secretarias, 

por um período de 12 (doze) meses

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 036/2014 – Empresa: LM 
Eventos e Locações Eireli EPP para o Lote 01 – itens 1.1 – 500 ml R$ 10,00/Metro, 250 ml R$ 14,00/Metro e 2.500 ml R$ 
11,60/Metro, 1.2 – 2.500 ml R$ 10,40/Metro e 200 ml R$ 20,00/Metro, 1.3 – 400 ml R$ 20,00/Metro e 1.4 – 200 ml R$ 
30,00/Metro e 500 ml R$ 15,00/Metro e ATA 037/2014 – Empresa: Step Give Locações de Equipamentos para Eventos 
Ltda ME para o Lote 02 – itens 2.1 – R$ 8,00/Metro, 2.2 – R$ 10,00/Metro, 2.3 – R$ 13,00/Metro e 2.4 – R$ 17,90/Metro.

Santana de Parnaíba, 14 de Maio de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

a) Rita de Cássia Neto Cassemunha
     RG nº 21.210.921-2/SSP – SP 

b) Felipe Augusto Roim Lombisani 
     RG nº 15.578.888-7/SSP – SP

Art. 5º. A Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária reunir-se-á na Secretaria Municipal de 
Habitação, na primeira quarta-feira de cada mês, às 09h00, salvo se tal dia for feriado, caso em que a reunião passará 
à quarta-feira subseqüente.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão marcadas de acordo com a demanda de trabalho nos dias e horários 
definidos por seus membros.

Art. 6º. A participação na Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária não ensejará o 
pagamento de jetons ou gratificação.

Art. 7º. A participação dos integrantes da Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária é 
considerada como serviço público relevante.

Art. 8º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 9º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 5  de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO  Nº  3.625,  DE  14  DE  MAIO  DE  2014
(Fixa normas para a premiação ao corpo docente da Rede Municipal e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.799 de 17 de maio de 2007,

DECRETA:

Art. 1º. O prêmio destinado ao Corpo Docente da Rede Municipal de Santana de Parnaíba receberá a denominação de “II 
Prêmio Professor Destaque – Novo Tempo, Novos Rumos” e consistirá na elaboração de Projetos para a Educação Infantil,  
Educação Especial, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, dos professores inscritos, e tem por finalidade:

I – valorizar o professor como principal agente no processo de melhoria da qualidade do ensino, premiando 25 (vinte e 
cinco) professores da rede pública sendo:

a) 05 (cinco) professores na etapa corresponde a Educação Infantil e Educação Especial;

b) 05 (cinco) professores da etapa correspondente ao 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I;

c) 05 (cinco) professores na etapa correspondente ao 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I;

d) 05 (cinco) professores na etapa correspondente do 6º, 7º e 8º do Ensino Fundamental II;

e) 05 (cinco) professores da etapa correspondente ao 9º ano do Ensino Fundamental II e 1ª a 3ª séries do Ensino 
Médio Regular.

II – reconhecer, pelos resultados da sua prática junto ao corpo discente, a relevância do trabalho da professora e do 
professor da Educação Infantil, da Educação Especial, do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio como intervenção 
transformadora;

III – promover o debate e a troca de informação  sobre  o conhecimento pedagógico.

Art. 2º. São condições para a inscrição em período definido em cronograma pela Secretaria Municipal da Educação:

I  –  ser professor da Rede Municipal, atuando em sala de aula;

II – estar com mais de 01(um) ano de efetivo exercício no ato da inscrição;

III – ter no mínimo 10 horas/aula semanais;

IV – não ter sofrido nenhum tipo de penalidade funcional no período de 09/06/2013 à 29/05/2014, hipótese em que o 
professor será desclassificado;

V – estar ministrando aulas em classes/anos com número de alunos frequentes igual ou superior a 15 (quinze) na 
Educação infantil, exceto Educação Especial e número de alunos frequentes igual ou superior a 20 (vinte) para as demais 
classes/anos do Ensino fundamental I e II e Médio regular;

VI – para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) terá prioridade o professor titular da classe.

Art. 3º.  Os professores afastados a qualquer título, durante todo o processo, por prazo superior a 15 (quinze) dias 
(ininterruptos ou intercalados) no período de 26/05/2014 à 30/11/2014 estarão desclassificados e não poderão participar 
do processo.
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Parágrafo único. Os professores que sofrerem qualquer tipo de penalidade funcional durante o processo, no período de 
26/05/2014 à 30/11/2014, estarão automaticamente desclassificados e não poderão participar da etapa final.

Art. 4º. As inscrições acontecerão, por professor, para uma modalidade de Ensino na qual esteja atuando e na classe/
disciplina em que ministra aula, quais sejam:

I – Educação Infantil e Educação Especial

II  –  Ensino Fundamental I (1º e 2º ano);

III – Ensino Fundamental I (3º, 4º e 5º ano);

IV – Ensino Fundamental II (6º, 7º e 8º ano);

V  –  Ensino Fundamental II e Médio Regular (9º ano e 1ª a 3ª séries).

Parágrafo único. O professor poderá inscrever-se somente em um único vínculo. Para o Especialista do 1º ao 5º ano 
(Professores de Inglês e Educação Artística), Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries) a classe só 
poderá ser avaliada no Projeto em uma única disciplina. A Secretaria Municipal da Educação fará o sorteio das classes/
séries a serem avaliadas na unidade escolar, após o período das inscrições em dia e horário a serem definidos.

Art. 5º. A inscrição corresponderá à aceitação, pelo participante, das disposições do presente Regulamento – Cronograma 
- Anexos I, II e III.

Art. 6º. A premiação será definida nas 05 (cinco) categorias pertencentes a cada tipo de ensino, quais sejam:

a) 05 (cinco) professores na etapa corresponde a Educação Infantil e Educação Especial;

b) 05 (cinco) professores da etapa correspondente ao 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I;

c) 05 (cinco) professores na etapa correspondente ao 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I;

d) 05 (cinco) professores na etapa correspondente do 6º, 7º e 8º do Ensino Fundamental II;

e) 05 (cinco) professores da etapa correspondente ao 9º ano do Ensino Fundamental II e 1ª a 3ª séries do Ensino 
Médio Regular.

Art. 7º. Os 05 (cinco) professores melhores classificados, em cada categoria, receberão um certificado com pontuação 
equivalente a um curso de 30 (trinta) horas.

Art. 8º. Caso haja empate entre os professores, dentro de uma mesma categoria, será considerado vencedor aquele em 
que:

I  –  obtiver a maior nota na Metodologia;

II -  tiver maior tempo na Rede Municipal;

III - apresentar o menor número de faltas nos últimos 12 (doze) meses.

Art. 9º. As visitas e avaliação de todos os Projetos desenvolvidos por professores que atuam na Educação Especial, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Médio regular, será realizada por empresa contratada pela municipalidade.

Parágrafo único. A empresa responsável pelas visitas e avaliação dos Projetos confeccionará os seguintes relatórios:

I   - com os 5 (cinco) primeiros colocados por categoria;

II  - por categoria com a classificação de todos os inscritos.

Art. 10. Os projetos a serem elaborados e apresentados pelos professores de Educação Especial, Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) terão como tema: “Os quatro elementos da natureza (água, ar, terra e fogo) como 
pilares de sustentação do universo”.

Art. 11. Os projetos a serem elaborados e apresentados pelos professores do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e 
Ensino Médio regular deverão ser baseados na dificuldade em sua disciplina encontrada após o diagnóstico da turma 
realizado pelo professor, em conjunto com a equipe diretiva.

Art. 12. Os projetos a serem elaborados e apresentados pelos professores do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e 
Ensino Médio regular terão como tema: “Uma prática inovadora em sala de aula”.

Art. 13. Os critérios de análise e avaliação dos projetos apresentados pelos professores dos segmentos de Educação 
Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Médio seguirão os seguintes parâmetros:

I  –  aplicabilidade e pertinência do tema;

II  – fundamentação teórica;

III – clareza dos objetivos;

IV – cumprimento do cronograma escolar;

V  – componentes curriculares (organização, seleção e  integração dos conteúdos);

VI – organização coletiva e individual dos profissionais envolvidos;

VII  – organização do tempo e seqüência de Atividades;

VIII – organização do espaço e seleção dos  materiais, observação, registro e avaliação formativa;

IX  – condições físicas e ambiente favorável;

X  – recursos materiais favoráveis e acessíveis, versatilidade do espaço;

XI  –  segurança do espaço e dos materiais;

XII  – critérios para a formação de grupos de crianças;

XIII – parceria com as famílias;

XIV – acolhimento das diferentes culturas, valores  e  crenças sobre educação de crianças;

XV  –  estabelecimento de canais de comunicação;

XVI  –  acolhimento de famílias de alunos com deficiência; 

XVII – compatibilidade  com  os  objetivos  e  conteúdos  constantes na legislação vigente.

Art. 14. O Projeto a ser apresentado pelos professores terá critérios de desenvolvimento e apresentação gráfica pré-
definidos pela Secretaria Municipal da Educação (Anexo II).

§ 1º. O professor deverá manter o Portfólio em dia, pois o mesmo retratará o desenvolvimento do trabalho e deverá ser 
elaborado com coerência e registrar exatamente as etapas previstas no projeto.

§ 2º. Os Portfólios não poderão ser retirados da escola, pois o avaliador irá retirá-lo na data da última visita, respeitando a 
área: Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Médio regular.

Art. 15. Os Projetos classificados serão avaliados, pelos profissionais capacitados da empresa contratada, por 4 vezes, 
através de visita na prática, dentro das Unidades Escolares, sendo que os projetos que não estiverem dentro dos moldes 
serão desclassificados. 

§ 1º. A parte teórica do projeto a ser apresentada não poderá ter nota global inferior a 5,0 (cinco) nem conter plágios 
(cópias da internet), pois será desclassificado.

§ 2º. Não haverá reposição de visitas pelo avaliador em caso de ausência do professor, apenas a análise do portfólio.

Art. 16. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, a divulgação do “II Prêmio Professor Destaque – 
Novo Tempo, Novos Rumos – 2ª Edição, seu regulamento e seus resultados.

Art. 17. A coordenação das atividades relativas ao prêmio ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação de Santana 
de Parnaíba. 

Art. 18. A inscrição será na Unidade Escolar de 26/05/2014 a 29/05/2014, pelo Gestor e cabe ao professor realizá-la:

I – pessoalmente, apresentando a documentação comprobatória exigida:
a) crachá com a data de admissão e/ou

b) holerith acompanhado do RG.

II – por procuração, apresentando a documentação comprobatória exigida.

§ 1º. As inscrições serão preenchidas em formulário próprio pelo Gestor da unidade enviada pela Secretaria Municipal de 
Educação.

§ 2º. As inscrições efetuadas passarão por análise criteriosa, sob as condições de que trata o art. 2º e incisos deste 
Decreto, as quais se não atendidas impedirão o deferimento.

§ 3º. As datas vinculadas à premiação previstas neste Decreto são as seguintes:

I   -  período de inscrição: 26/05/2014 à 29/05/2014

II  -  entrega das inscrições na SME: 30/05/2014;

III  -  divulgação das inscrições: 04/06/2014;

IV - sorteio das séries na unidade escolar: 09/06/2014;

V  -  entrega dos projetos na SME: 27/062014;

VI  - início  dos projetos: 14/07/2014;

VII  -  encerramento dos projetos: novembro 2014;

VIII  - divulgação dos resultados: dezembro/2014;

IX - premiação: dezembro/2014.

Art. 19. A solenidade de entrega dos prêmios terá lugar em sessão pública, com a presença dos professores regularmente 
inscritos.

Art. 20. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.

Art. 21.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.513 de 05 de junho de 2013.

Santana de Parnaíba, 14 de maio de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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ANEXO I

VALOR DA PREMIAÇÃO AOS 05 (CINCO) PROFESSORES PRIMEIROS COLOCADOS EM CADA MODALIDADE DE 
ENSINO

classificação

Educação 
Especial;
Educação 
Infantil.

Ensino 
Fundamental I
(1º e 2º ano)

Ensino 
Fundamenta 
I (3º, 4º e 5º 

ano)

Ensino 
Fundamental II 

(6º 7º e 8º ano)

Ensino 
Fundamental II 

(9º ano)e Ensino 
Médio Regular.

1º R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
2º R$   6.000,00 R$   6.000,00 R$   6.000,00 R$   6.000,00 R$   6.000,00
3º R$   3.000,00 R$   3.000,00 R$   3.000,00 R$   3.000,00 R$   3.000,00

4º R$   2.000,00 R$   2.000,00 R$   2.000,00 R$   2.000,00 R$   2.000,00

5º R$   1.500,00 R$   1.500,00 R$   1.500,00 R$   1.500,00 R$   1.500,00
   

ANEXO II

ORIENTAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROJETO

1. APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO 
1.1 Formato e Margens 
Os trabalhos devem ser digitados em papel branco formato A4 (210mm x 297mm), numa só face da folha, em espaço 1,5 

de entrelinhas e com 2 espaços entre parágrafos. 

Deve-se usar a letra Arial, tamanho 12.
Após o título, devem-se deixar 3 espaços para iniciar o parágrafo.

Após o subtítulo, devem-se deixar 3 espaços para iniciar o parágrafo.

Para as margens, devem-se considerar as medidas de 3cm  à  esquerda  e   em cima, 

2cm à direita e na parte inferior. (Anexo A)

Obs. Cada folha digitada é chamada de lauda.

1.2 Paginação 
A numeração começa ocorrer a partir da introdução. 

Posição: fim da página (rodapé)

Alinhamento: direita

1.3  Ilustrações 
Quando houver a necessidade de incluir no trabalho ilustrações (figuras, tabelas, quadros, fotos, desenhos etc.), devem 

aparecer o mais próximo possível do local em que são mencionadas e destacadas no texto. Devem-se deixar dois espaços 

entre o texto e / ou o título que as identifica.

1.4 Citação
O autor lança mão de um texto original para extrair a citação, podendo ser reproduzido literalmente, interpretando, 

resumindo ou traduzindo.

As transcrições literais, extraídas do texto consultado, devem respeitar  todas as características da redação  original,  da  

ortografia  e pontuação original.  

A citação no texto, de até três linhas, vem incorporada ao parágrafo e transcrita  entre aspas duplas.  Exemplo: 

Como afirma Fernando Pessoa: “Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe 

quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive”. (2001, p.33)

A citação no texto, com mais de três linhas, é apresentada em parágrafo isolado, utilizando-se recuo de margem à 

esquerda de 4cm, com o corpo da letra menor que o do texto, sem as aspas, tendo como limite a margem direita do 

trabalho.  Exemplo:

Segundo o professor Ricardo Pantano Rodrigues:

Às vezes, de repente, a gente se vê envolvido em um problema aparentemente sem solução. Surgem barreiras, obstáculos, 

abismos, mostrando-se intransponíveis.  Tudo parecem trevas, uma noite fechada onde não há sequer estrelas, permitindo 

orientação segura. Bom mesmo, no entanto, é quando a gente, passado e resolvido o problema, percebe a própria 

capacidade de lutar, esforçar-se, aos poucos vislumbrar saídas, e finalmente encontrar a chave capaz de solucioná-lo. 

Melhor ainda, então, é notar que ela se encontrava, o tempo todo, em estado latente, dentro de cada um de nós. (1997, 

p.188)

As citações indiretas ou livres são reproduções de idéias de outrem sem que haja transcrição literal das palavras utilizadas. 

Apesar de livres, devem ser fiéis ao sentido do texto original. Não necessitam de aspas.  Considerando os exemplos acima:

Como afirma Fernando Pessoa (2001), o sucesso só é alcançado por quem se dedica totalmente às coisas.

Segundo Ricardo (1997), cada um de nós tem a capacidade necessária para enfrentar os desafios da vida, desde que nos 

esforcemos e tomemos as atitudes necessárias.

1.5  Numeração Progressiva 
Visando a uma melhor distribuição do conteúdo do trabalho, recomenda-se o uso da numeração progressiva (usar 

algarismos arábicos) para as seções do texto, destacando-se os títulos das seções, no nosso caso, em negrito e CAIXA 

ALTA.

Seguir o exemplo: 

1.   TÍTULO
1.2 Subtítulo

2.   TÍTULO

2.1 Subtítulo

      a)

      b)

1.6 Abreviaturas e Siglas 
Quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar seu nome por extenso, acrescentando-se a abreviatura ou 

a sigla entre parênteses.

Exemplo – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

 

1.7 Anexos 
Se durante o texto você fizer referência a algum documento que queira juntar ao trabalho, deverá, ao término daquele 

assunto, identificar o anexo em que se encontra o documento, entre parênteses. Os anexos seguem a ordem alfabética 

ao longo de todo o texto.

Exemplo – item 1.1 Formato e Imagens – modelo de capa (Anexo A). Se durante o texto houver indicação de outro 

documento anexo, será o (Anexo B) e assim por diante.

2. PARTES DO TRABALHO 

2.1 CAPA
Deve conter informações que identifiquem o trabalho: instituição e local onde deve ser apresentado, nome do autor, título, 

subtítulo (se houver), local e ano da entrega. (ANEXO B)

2.2 FOLHA DE ROSTO
Contém dados essenciais à identificação do trabalho, na seguinte ordem: 

. instituição e local onde deve ser apresentado;

. nome do responsável pelo trabalho;

. título principal do trabalho – deve conter palavras que identifiquem o  conteúdo, de maneira clara e objetiva;

. subtítulo (se houver) – deve ter relação com o título principal, precedido de dois pontos (:);

. finalidade do trabalho – natureza do trabalho e identificação do curso;

. nome do professor;

. local e ano da entrega. (ANEXO C)

2.3  SUMÁRIO
Trata-se da enumeração das divisões e subdivisões do trabalho na mesma ordem em que a matéria nele sucede, dando 

a localização dessas partes na obra. Deve-se usar a mesma numeração progressiva usada no desenvolvimento do texto.

2.4 INTRODUÇÃO
É a apresentação clara e objetiva do conteúdo que será desenvolvido no trabalho. Deve fornecer informações que 

apresentem o assunto / tema e identifiquem a sua importância.

2.5  JUSTIFICATIVA (POR QUE?)
Deve-se elaborar um texto que aborde o tema solicitado incluindo toda a literatura consultada e pesquisada.  Deve ser 

pessoal e criativo. 

Não se deve copiar ou simplesmente transcrever textos de outros autores a não ser que sejam colocados entre aspas e 

devidamente identificados. Pretendemos conhecer sua capacidade em produzir textos a partir de suas idéias e próprias 

conclusões. 

Não deixe de seguir as regras gramaticais e ortográficas.

2.6 OBJETIVOS (O QUE?)
Nos objetivos você deve escrever sobre O QUE pretende alcançar com o seu trabalho, organizando isso em objetivos 

gerais e objetivos específicos.

- OBJETIVOS GERAIS – são os objetivos mais amplos do projeto, ou seja, o resultado máximo que você quer alcançar. 

Costuma ser escrito em uma frase mais geral, que engloba o conjunto dos objetivos específicos.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS – um conjunto de metas para alcançar o objetivo geral.

Procure escrever cada objetivo específico com a maior clareza possível, pois isso facilita a escolha de um ou mais 

métodos para executá-lo, além de facilitar a avaliação no final do projeto.

ATENÇÃO! É muito comum a confusão entre objetivos específicos e procedimentos metodológicos. Por isso depois de 

elaborar seus objetivos, leia-os atentamente e verifique se eles estão correspondendo à pergunta O QUE eu vou fazer e 

Não à pergunta COMO eu vou fazer.

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (COMO?)
Nesse item você deve dizer qual o local e o público participante do seu projeto e quais os procedimentos didáticos que 

serão desenvolvidos, quais os conteúdos que serão trabalhados e quais os recursos que serão utilizados para atingir os 

objetivos. Para isso, reflita e escreva COMO você vai alcançar cada objetivo específico que determinou.

2.8  CONCLUSÃO
Tem por finalidade recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada.  Deve-se manifestar seu ponto de vista, 

sua crítica pessoal sobre o assunto, identificando o sentido e o valor do conteúdo para a aprendizagem. Vale destacar os 

aspectos que considerou mais importante.

2.9 ANEXOS
É parte opcional no trabalho. O anexo serve de fundamentação, comprovação e ilustração ao tema. 

Exemplos: tabelas, gráficos, desenhos, mapas, questionários, formulários, entrevistas, organogramas, cronogramas etc.

2.10  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Conjunto de informações que identificam os livros, documentos e/ou textos utilizados na pesquisa. A digitação de uma 

referência deve obedecer às regras evidenciadas nos exemplos, a seguir:

a)  Livro – com um ou mais autores
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b)  Enciclopédias e dicionários

c)  Artigos de revistas

d)  Artigos de jornal

e)  Documentos eletrônicos

As obras referenciadas devem estar em ordem alfabética de acordo com o primeiro nome.

Obs: exemplos

a) Livro – com um ou mais autores
FRANCA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

IMENES, L. M.; LELLIS, M. Matemática: manual pedagógico e do professor. São Paulo: Scipione, 1997.

COELHO, M. C. S.; VALENT, G. V.; COIMLEÂO, C.A.; SATO, M. I. Z. ; SANCHEZ; P. S.; TARGA, H. J. Avaliação da 
genotoxicidade de efluentes industriais lançados no rio Paraíba do Sul, SP, através do teste de Ames. In: ENCONTRO DE 
ECOTOXICOLOGIA, 2., 1992, Rio Grande. Anais... Porto Alegre: FEPAM, 1002. P. 56.

b) Enciclopédias e dicionários

HOUAISS, A. (Ed.). Novo dicionário Folha Webster’s: inglês/português, português/inglês. Co-editor Ismael Cardim. São 
Paulo: Folha da Manhã, 1996.

c) Artigos de revistas
MIGLIACCIO, I. A lei paulista de recursos hídricos. Revista DAE, São Paulo, v. 52, n.166, p. 13-15, 1992.

UM PROJETO na Amazônia para salvar as tartarugas. Geográfica Universal, Rio de Janeiro, n. 141, p. 94-95, fev, 1995

d) Artigos de jornal
RIBEIRO, Flávia. A dura vida de quem ainda não cresceu. Folha da Manhã, Campos de Goytacazes, p. 7, 5 fev. 1997.

4ª. Guerra terá matemáticos na linha de frente. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A16, 16 jan. 1998.

c) Documentos eletrônicos
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 FORMATO E MARGEM CAPA

FOLHA DE ROSTO SUMÁRIO

ANEXO III

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

Portaria n.º 028/14 de 13/05/14 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos 
proporcionais, a servidora MARCIA LOURDES GUERCIONE BERGMANN, portadora do RG n.° 5.507.450-9 SSP/SP, com 
fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 13 de Maio de 2014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

ADRIANO DA SILVA 42.529.398-1

ALEXANDRE CONCEIÇÃO PINHEIRO 43.803.724-8

ANAIRAN JESUS DE SANTANA  38.853.699-X

ANIZIA DE AGUIAR FREIRE 24.312.925-7

ANTONIO CARDOSO BORCHAL  13.458.378-4

BRUNA DA SILVA ALVES SILVA 54.215.854-7

CINTHIA PEREIRA DE LIMA 34.492.480-4

CLAUDINEIA DE JESUS 55.456.258.3

DIEGO LUCILO DA SILVA 49.027.095-5

DULCINETE VIEIRA DA COSTA 38.788.734-9

EDMAR SANTOS RODRIGUES 34.492.365-4

EDUARDO HENRIQUE DOMIGUES LOPES 42.583.360-4

FELIPE LIMA SOARES 11.266.485-4

FRANCIELE LOPES DOS SANTOS  38.403.307-6

HAMILTON BARBOZA  32.432.626-9

HELINTON DA SILVA PERES 46.634.622-0

JEAN MATIAS DA SILVA CAMPOS 54.552.411-7

JOSE BATISTA GUIMARÃES 3.361.977

JOSE CLEUDO MOURA INACIO 35.964.054-0

JULIO CESAR MIRANDA Q BARRENTO  40.820.986-0

JURACY GERONIMO DE SOUSA 226.306.58

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 32.117.370-3

LIDIANA GOMES DA ROCHA 39.268.009-9

LINDERBERGUI AUGUSTO DA SILVA 28.554.884-3

LUIZ PAULO DA SILVA 26.833.105-4

MARCELO ALEXANDRE  21.761.311-1

MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28.490.567-07

MARCOS CEZAR 27.638.633-4

MARIA JOSE FRAGOSO DA SILVA 32.164.289-2

MATEUS VINICIUS G DO NASCIMENTO  55.295.254-0

MONICA BARREIROS VENANCIO  30.460.232-2

QUÉREN DE CARVALHO SANTOS 40.556.959-5

RAFAEL DE FREITAS ZANGIOLIMI 34.068.076-3

RENATA DE CAMARGO 52.635.878-6

REYNALDO PEDREIRA GERONYMO 41.217.818-7

RITA DE CASSIA G DUARTE OLIVEIRA 24.736.772-2

RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS 35.572.525-3

RUBELANIA RODRIGUES DOS SANTOS 35.977.922

SOLANGE HELENA DA SILVA 36.280.021-2

SOLANGE VERDENA ROCHA  23.545.329-0

TERESA ROSA SENNA  29.262.372-0

VANESSA DA SILVA VIEIRA 41.425.510-0

ZULEIMA DAS CRAÇAS OLIVEIRA SILVA 56.434.063-7

EDITAL DE CHAMAMENTO DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
AUXÍLIO DESEMPREGO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Os classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DE SANTA-
NA DE PARNAÍBA citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se do dia 14 a 15 DE Maio 2014, na Secretaria de 
Assistência Social, à Rua Santa Cruz, n.º 155, Centro, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, 
Carteira de Reservista (se do sexo masculino), Título de eleitor bem como comprovante de votação ou quitação eleitoral, 
Bilhete de passe eletrônico (BEM ou BOM – se possuir), PIS e 2 comprovantes de endereço (atual e de 01 ano atrás, po-
dendo ser de conta de água, luz ou telefone, ou declaração, firmada sob pena de lei, na hipótese de residir com terceiros) 
e 1 foto 3 x 4.

Santana de Parnaíba, 16 de maio de 2014.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
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No Espaço mulher, as mulheres recebiam diversos tratamentos
estéticos como manicure e escova

 O Dia das Mães não passou em 
branco em Santana de Parnaíba. É que 
a Prefeitura, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, promoveu no último 
dia 10/05, duas grandes festas em ho-
menagem às mães parnaibanas: o Es-
paço Mulher.
 Realizadas no Parque Santana e 
Fazendinha, as festas reuniram mais 
de 10 mil pessoas que ao longo do dia 
puderam contar com uma grande in-
fraestrutura montada exclusivamen-
te para elas, com cabeleireiros, unhas 
artísticas, massagistas, maquiadores, 
tudo para deixá-las ainda mais bonitas 
para comemorarem o seu dia.
 Além da parte estética, foram ofe-
recidos ainda serviços de aferição de 
pressão arterial, dextro, auriculotera-
pia e avaliações com nutricionistas. 
As crianças também não fi caram de 
fora da programação. Diversos brin-
quedos foram montados para elas se 
divertirem enquanto suas mamães 
aguardavam para serem atendidas 
nos estandes.
 Nos palcos, a programação cultu-
ral fi cou por conta de diversas artis-
tas que agitaram o dia especial, co-
mo o cantor Anderson Ross, grupo 
Kaluê, Shekinah Company, CCAM e 
muito mais.
 A primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, Selma 
Cezar, acompanhada por seu marido, 
o prefeito Elvis Cezar, realizaram sor-
teios de vários brindes, como prancha 
e secador de cabelos, ferros de pas-
sar, forno de microondas, kit beleza e 
televisões de 32 polegadas.
 Uma das sortudas do dia, a mo-
radora do Parque Santana II, Maria 
Aparecida de Carvalho Duarte levou 
para casa a televisão de 32 polega-
das. “Amei esse evento. Fiz cabe-
lo, massagem, auriculoterapia e tive 

Fotos: Denis Oliveira    Texto: Regiane Castanon 

Prefeitura de Santana de Parnaíba festeja 
Dia das Mães com duas grandes festas

meu cupom sorteado. Quer dia das 
mães mai feliz que esse?”, perguntou 
Maria Aparecida.
 A primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, Selma 

Cezar fez questão de entregar pesso-
almente uma rosa e um bombom a to-
das às mulheres nos eventos.
 “As mães têm um papel fundamen-
tal na vida de seus fi lhos e por elas se 

anularem tanto por eles, decidimos 
oferecer esses espaços. Espero que 
todas tenham gostado. Com certeza 
esses foram os primeiros de muitos 
outros que virão”, fi nalizou Selma.

Em comemoração ao dia das mães, a Primeira Dama Selma Cezar
distribui rosas para as mamães nos bairros Parque Santana e

Fazendinha

 Os moradores inscritos no programa 
“Bolsa Família” têm até o dia 06 de junho 
para comparecerem munidos da cartei-
ra de vacinação, cartão do Bolsa Famí-
lia e documento de identificação com fo-
to, nas Unidades Básicas de Saúde mais 
próximas de suas residências, para reali-
zarem a pesagem obrigatória dos favore-
cidos e assim continuar participando do 
programa.
 Para receber o beneficio é necessário 
ter cadastro atualizado na Promoção So-
cial, crianças possuírem frequência es-
colar, estar com as vacinas em dia e re-
alizar a pesagem em gestantes, meninos 
de 0 à 7 anos, meninas e mulheres de to-
das as idades.
 Caso as famílias não compareçam pa-
ra realizar a pesagem que é obrigatória e 
exigida pelo Governo Federal poderão ter 
o benefício suspenso.

Foto: Ilustrativa      Texto: Cintia Almeida 

Inscrições do “Bolsa família” termina dia 06/06 
Bolsa Família

 O Programa Bolsa Família é um progra-
ma de transferência direta de renda que be-
nefi cia famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o país. O Bol-
sa Família integra o Plano Brasil Sem Misé-
ria, que tem como foco de atuação os  mi-
lhões de brasileiros com renda familiar per 
capita inferior a R$ 70 mensais e está base-
ado na garantia de renda, inclusão produti-
va e no acesso aos serviços públicos.
 Todos os meses, o governo federal de-
posita uma quantia para as famílias que fa-
zem parte do programa. O saque é feito 
com cartão magnético, emitido preferen-
cialmente em nome da mulher. O valor re-
passado depende do tamanho da família, 
da idade dos seus membros e da sua ren-
da. Há benefícios específi cos para famílias 
com crianças, jovens até 17 anos, gestan-
tes e mães que amamentam.
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Fotos: Roberto Andrade     Texto: Renato Menezes 

 Uma tradição que dura mais de um 
século, a “Festa do Cururuquara” teve 
mais uma edição realizada na noite do 
último sábado (10/05). A festa contou di-
versas atrações e reuniu um público de 
700 pessoas entre moradores e turistas. 
 Organizada pela Prefeitura, por in-
termédio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, a iniciativa celebra 

127ª Festa do Cururuquara celebra
São Benedito e abolição da escravatura

a Abolição da Escravatura no Brasil, 
assinada em 13 de maio de 1888.
 As comemorações tiveram início 
com a Reza Cabocla, seguida da tra-
dicional “Procissão do Encontro” que 
se refere ao encontro da procissão que 
sai da Capela Maior de São Benedito e 
dos devotos da Nossa Senhora do Car-
mo, localizada no Largo das Palmeiras. 

Uma queima de fogos marcou o encon-
tro das duas procissões no meio do ca-
minho entre as capelas, formando uma 
só procissão, seguindo até a Cape-
la Maior para assistir à celebração da 
Missa Solene na Capela das Palmeiras.
 Ao término do culto, o levantamen-
to do mastro marcou o início das fes-
tividades, onde os fi éis e turistas pre-
sentes puderam se divertir com as 
apresentações dos grupos “Bumbos 
do Cururuquara” (Santana de Parna-
íba), “Samba do Cururuquara” (San-
tana de Parnaíba) e com os Sambas 
de Bumbo de Vinhedo e Campinas, 
que atravessaram a madrugada. Nem 
mesmo o frio de oito graus impediu a 
animação do público, que entre uma 
apresentação e outra, pôde apreciar 
as comidas típicas servidas no local, 
ao som do cantor Roberto Augusto e 
banda, que tocou grandes sucessos 
da música sertaneja.
 “Como eu moro próximo, faço ques-
tão de participar todos os anos e sem-
pre me emociono com a procissão que 
nos leva as origens do povo escra-
vo, que adotou esta terra para viver, o 
Cururuquara é o bairro mais negro da 
cidade e hoje a festa não tem hora pra 
acabar, quero me divertir muito aqui”, 
falou José Eudo, morador do bairro.
 Cosmo Francisco é morador de Ca-
rapicuíba e participou pela primeira vez 
e contou que pretende retornar nas pró-

ximas edições da festa: “Eu freqüento a 
missa na igreja próxima daqui e foi lá 
que tomei conhecimento da festa, por 
isso me interessei em conhecer. Estou 
encantado com a energia que os fi éis 
que moram aqui transmitem” falou o fi el 
que comentou sobre o momento mais 
marcante da festa,” Eu gostei muito do 
samba, e da participação de todos dan-
çando, é uma festa muito gostosa que 
alia a fé com a música, quero voltar ou-
tras vezes” complementou Cosmo.
 
Livro Brasil e Cabo Verde - Olhares 

Cruzados

 Durante a festa, os moradores e 
turistas puderam conferir ainda o lan-
çamento do livro “Brasil Cabo Verde 
Olhares Cruzados”, que mostra ima-
gens do intercâmbio entre as crian-
ças do Cururuquara e de Cabo Ver-
de, país localizado no continente 
africano. 
 Os trabalhos fazem parte do proje-
to “Olhares Cruzados Brasil Cabo Ver-
de”, que consistiu na realização de 
ofi cinas com as crianças das duas lo-
calidades, com o objetivo de valorizar 
as origens culturais afro-brasileiras e 
do Samba do Cururuquara.
 O projeto é uma iniciativa da OSCIP 
Imagem da Vida e conta com o apoio 
da Prefeitura de Santana de Parnaíba e 
do Instituto HSBC Solidariedade.

A Procissão do Encontro marcou o início da 127ª Festa do Cururuquara
reunindo muitos fieis que acompanharam o cortejo

O grupo Samba do Cururuquara agitou a noite e fez o público presente cair no samba

É neste sábado 17/5 no bairro da Fazendinha
 A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Em-
prego e Desenvolvimento Econômico e Social (SEMEDES), promove neste sába-
do, 17/05, a partir das 10 horas, o primeiro Mega Feirão do Emprego do município.
 No decorrer do feirão, os moradores poderão fazer entrevistas com as em-
presas presentes no local, podendo sair da feira com a sua vaga de emprego 
garantida. Para fazer o cadastro de emprego, o morador deve levar o CPF, RG e 
a Carteira de Trabalho. O CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, também 
terá um  espaço no feirão, onde os alunos de ensino técnico e superior, poderão 
fazer cadastro e ser encaminhados para estágios de acordo com curso.
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