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cém-nascidos com mais conforto. Pag 3

Texto: Renato Menezes                     Fotos: Denis Oliveira

                   Fotos: Linda Marinho



Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 05 a 11 de julho de 2014

2

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

EXPEDIENTE:

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

Secretaria de Comunicação Social
Produção de Noticiário: Dep. de Jornalismo da Secretaria de Comunicação Social
Rua Suzana Dias, 338 - CEP 06501-060 
Centro - Santana de Parnaíba/SP 
Fone: (11) 4622-7950
E-mail: imprensaoficial@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Tiragem Desta Edição: 10.000 exemplares

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

Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Cidade nos Planos de Deus
F

alarei da passagem da Bíblia que está no li-
vro de Lucas, Cap. 2, nos versículos de 08 a 
15: “Naquela região  havia pastores que pas-
savam a noite nos campos, tomando conta 

do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pas-
tores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles 
fi caram com muito medo, foi quando o anjo disse 
aos pastores: ‘Não tenham medo, eu anuncio a vo-
cês a boa notícia que será uma grande alegria para 
todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para 
vocês um salvador, que é´Messias, o Senhor e isso 
lhes servirá de sinal, vocês encontrarão um recém 
nascido, envolto em faixas e deitado numa manje-
doura’. De repente juntou-se ao anjo uma grande 
multidão de anjos, que cantavam louvores a Deus 
dizendo: ‘Gloria a Deus no mais alto dos céus e 
paz na terra aos homens por ele amados’ – Palavra 
da Salvação.”
 Para este períodico, escolhi essa passagem por-
que ela fala do anúncio da paz em Cristo, hoje nós 
estamos numa situação em que nós vemos a falta de 
paz pela ausência de Deus no coração das pessoas. 
E quem lidera o povo, se esse líder não tem paz no 
coração também, cria consequentes situações de di-
visão, seja entre as pessoas, entre as cidades e entre 
as nações. O anúncio do nascimento de Jesus, ele é 
para a humanidade um anuncio de salvação, um avi-
so dessa paz que não é somente a ausência de ar-
ma, mas uma cultura de paz, onde ninguém quer tirar 
vantagem de ninguém ou ser melhor do que o outro, 
de modo a diminuir uma pessoa. Nós vemos aí um 
cenário de manifestações populares, isso dentro do 

Foto: Denis Oliveira

Padre Carlos Rafael Casarin - Pároco da Igreja Bom Pastor, R. Bom Pastor, 500 
– Alphaville Missas: De terça a Sexta-feira a partir das 19h / Sábados às 18h e 

Domingos às 9h, 11h e às 18h

nosso país, em outros países vemos uma situação imi-
nente de guerra, sendo noticiada esta semana morte de 
três jovens em Israel e isso vem causando confrontos 
que podem se tornar maiores, havendo em cada lugar 
uma tensão muito grande para violência, devido a falta 
de Deus no coração. 
 Independente da religião, qualquer pessoa que se 
volta para Deus, está buscando o bem, a justiça, a dig-
nidade humana, ela pratica a caridade e fala a verdade. 
Em qualquer profi ssão ou ministério ou em suas atua-
ção como cidadão religioso de qualquer crença, se es-
ta pessoa, verdadeiramente busca a Deus, ela promo-
ve a paz. E é por Cristo, a palavra de Deus coloca a sua 
centralidade em Jesus Cristo, porque ele é o Senhor da 
paz, então se eu sigo a Jesus, eu busco a paz, no en-
tanto se eu seguir a mim mesmo, não tenho essa paz 
que somente Cristo pode me dar. Isso nos mostra o 
quanto a presença de Jesus em nossa vida é necessá-
ria. Toda a pessoa que trabalha, deve rezar em seu tra-
balho, assim como aquele que tem a sua família, deve 
rezar com a sua família, pois isso aproxima os corações 
e promove essa cultura de paz. 
 Portanto, digo a todos aqueles que estão a frente 
da nossa cidade, que tenham paz no coração a partir 
de Jesus Cristo e saibam exercer a sua missão de ma-
neira íntegra, afastando tudo aquilo que é ruim e que 
possam levar as pessoas e a si mesmo a uma situação 
de perdição, pois uma pessoa que se afasta de Deus 
tem o coração duro, é teimosa e arrogante, acha que 
pode tudo, única e simplesmente porque ela quer. De-
vemos sempre nos voltar para Jesus Cristo, porque ele 
é o senhor da paz.

Prefeitura entrega os novos
uniformes para toda rede escolar

 Na tarde da última quinta-feira (26/06), o prefeito Elvis Cezar 
prestigiou a Festa Junina dos alunos matriculados no Colégio 
Municipal Bem-te-vi. O prefeito aproveitou a ocasião para entre-
gar uma nova remessa de uniformes escolar aos pais dos alunos.
 O Colégio Bem-te-vi é uma das escolas da Rede Municipal de 
Ensino que oferece educação voltada a alunos com necessida-
des especiais como, paralisia cerebral, síndrome de Down, Au-
tismo entre outras.
 Ao todo a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, ad-
quiriu 29.500 novos uniformes escolares, que estão sendo entre-
gues gradativamente aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental 
I e II, Médio e Especial.
 Os alunos do Ensino Infantil que abrangem as creches e pré-
-escolas estão recebendo uniformes confeccionados em mole-
tom. O kit contém calça, blusa, bermuda, camisetas e tênis. Já 
os alunos do Ensino Fundamental e Médio estão recebendo uni-
formes em microfi bra.
 O último lote foi entregue pela prefeitura em outubro do ano 
passado, e esse novo kit é para complementar a quantidade de 
uniformes de cada aluno, facilitando assim o dia a dia dos pais, 
que tem mais tempo para organizar as roupas das crianças.

Texto: Estela S. Eduardo                             Fotos: Linda Marinho
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 Criado em Julho de 2013, o Pro-
grama Mãe Parnaibana atingiu na úl-
tima semana uma importante marca: 
promover em menos de um ano, a en-
trega de mil kits de enxoval para as 
mamães do município, dando a elas 
melhores condições para cuidarem 
dos seus fi lhos recém-nascidos com 
mais comodidade e conforto. 
 A mais recente aconteceu na últi-
ma quinta-feira (26/06), nos bairros do 
Centro Histórico e Cidade São Pedro. 
Na ocasião foram distribuídos ao todo, 
mais de 100 kits compostos por: saída 
maternidade, pares de meias, pomada 
para assadura, calças plásticas, fral-
das de pano, toalha de banho, mijões, 

Em menos de um ano a prefeitura entre-
gou mil kits para as mamães parnaibanas 
que possuem todos os itens básicos de 
necessidade do bebê, além de um mo-

derno carrinho de passeio 

Texto: Estela S. Eduardo                                                 Fotos: Linda Marinho

macacões, bodies, kit mamadeira, kit 
de escova e pente de cabelo, cober-
tor, banheira, chupeta, bolsa gestan-
te e kit papinha, além de um moderno 
carrinho para transportar as crianças.
 Vale lembrar que as moradoras as-
sistidas pelo Programa Mãe Parnaí-
bana, são acompanhadas por um mé-
dico ginecologistas obstetra desde 
o inicio da gestação e recebem toda 
assistência à saúde da mãe e do be-
bê. O programa também proporciona 
diversos benefícios como vale trans-
porte para realização de exames e 
acompanhamentos médicos, e assis-
tência social e psicológica nos casos 
necessários.

Prefeitura entrega cobertores
da Campanha do Agasalho
 A Prefeitura deu início às entregas 
de cobertores e mantas aos morado-
res cadastrados nas unidades de As-
sistência Social do município. A ação 
faz parte da tradicional Campanha do 
Agasalho, que acontece todos os anos 
e que tem como objetivo aquecer um 
pouco mais o inverno das famílias em 
situação de vulnerabilidade.
 Os moradores do Jardim Itapoa, da 
Viela da Mina no Parque Santana e da 
Rua da Bica no Bairro 120, foram os 
primeiros contemplados. Os cober-
tores e mantas foram adquiridos por 
meio de doações de empresas e de 
colaboradores da Campanha do Aga-
salho, assim como pela Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura do 
município.
 A primeira-dama e presidente do 

Texto: Estela Eduardo               Fotos: Márcio Koch

Fundo Social de Solidariedade Selma 
Cezar esteve ao lado do prefeito rea-
lizando as entregas. “Já estivemos no 
Itapoa, no 120 e hoje estamos aqui no 
Parque Santana II para dar continui-
dade a essa ação, tão logo teremos 
passado nos bairros mais carentes do 
nosso município, pra levar um pouco 
mais de conforto e carinho”, declarou 
Selma Cezar.
 A moradora Maria Conceição Cam-
pos, 45 anos moradora da área livre 
declarou que está muito feliz com o 
presente. “Ficamos todos muito felizes 
e satisfeitos com a atenção que esta-
mos recebendo por parte do nosso 
prefeito, ele está vindo de casa em ca-
sa para trazer um pouco de calor hu-
mano e carinho para nós, população 
carente dessa cidade”.

Prefeitura atinge a marca de mais de mil 
kits do Programa Mãe Parnaibana 
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13º Encontro de Antigomobilismo reúne 
10 mil pessoas em Santana de Parnaíba

 No último domingo (29/06), as ru-
as do Centro Histórico deram espaço 
para a 13ª edição do Encontro de An-
tigomobilismo, realizado pela Prefeitu-
ra, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, com apoio 
da Federação Brasileira de Veículos 
Antigos e do Pick-ups Club.
 Cerca de dez mil pessoas, entre mo-
radores do município e cidades da re-
gião estiveram presentes para ver de 
perto, algumas raridades que marca-
ram a história automobilística no país.
Os apaixonados por veículos puderam 
conferir diversos carros antigos, alguns 
com mais de 30 anos de fabricação e 
em perfeito estado de conservação, 
que estiveram expostos nas principais 
vias do Centro ao longo do dia. 
 “Participo desta exposição desde 
a primeira edição e vejo que a prefei-

tura tem se superado na realização 
deste evento, melhorando a estrutu-
ra e a organização e sempre trazendo 
novidades para a exposição, quando 
penso que já vi tudo, sempre apare-
ce alguma novidade. É uma das maio-
res feiras que existem no interior de 
São Paulo neste segmento.” comen-
tou Marcelo Laurini, morador de Ca-
breúva que veio junto com a namora-
da prestigiar a exposição.
 Entre as raridades automobilísticas 
expostas havia um exemplar do Puma 
GTE, ano 1972, pertencente a Pau-
lo Galuzzi morador de São Paulo. “Ele 
está comigo há dez anos e foi um car-
ro que marcou a minha adolescência 
e sempre tive paixão em ter um carro 
como esse, não vendo por nada” co-
mentou Galuzzi que não poupou elo-
gios para a cidade na organização do 

evento: “Esta é a minha quarta partici-
pação e parabenizo a cidade pela rea-
lização que além de ser muito bem or-
ganizado, contribuem para o resgate 
dos carros antigos”, disse.
 Outro colecionador que compare-
ceu ao encontro foi o empresário de 
Jundiaí Daniel Tellesi, que veio com 
sua Mercedes 300 Sel, da década de 
60. “Este carro foi herança do meu pai. 
Só tinha 1000 milhas rodadas e ho-
je possui 17 mil milhas. Pretendo re-
passá-lo à minha fi lha, para que per-
maneça em minha família. Este evento 
sempre foi muito bom e bem adminis-
trado, freqüentado por pessoas de vá-
rias idades, e quem gosta de carro an-
tigo como eu gosto e participa uma 
vez, acaba voltando, pois acho que 
este evento é um resgate a história de 
um país, contada por meio dos seus 

veículos” falou Daniel.
Uma das atrações desta edição foi ca-
minhão da marca Peter Beauty, de 1980. 
Totalmente equipado com TV, frigobar e 
sofá-cama, equipamento de som, e com 
um motor de 600 cavalos, impressiona-
va quem passava pelo local.
 Além dos carros antigos, o público 
pôde acompanhar a exposição e co-
mércio de miniaturas de carros realiza-
do no Cine Teatro Coronel Raimundo, 
o mercado de pulgas na Praça 14 de 
Novembro, além de se divertir ao som 
da “Rádio Vitrola”, com músicas que 
marcaram época. 
 No período da tarde, as atrações 
do palco montado na Praça 14 de No-
vembro, fi caram por conta das bandas 
Rock´n Beer e Plano B que agitaram a 
galera com músicas dos anos 50, 60 e 
classic rock.

Amantes de carros antigos puderam apreciar 
as diversas raridades automobilísticas 

Carros de diversas décadas 
estiveram expostos, ao longo do dia 

no Centro Histórico

Fotos: Linda Marinho / Denis Oliveira      Texto: Renato Menezes
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Santana de Parnaíba tem os menores índices de 
criminalidade da Região Metropolitana do Estado

 Santana de Parnaíba tem demons-
trado porque é considerada a cidade 
mais segura da região metropolitana 
do Estado. No último levantamento 
realizado pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado, entre os anos 
de 2013 e 2014, apresenta índices ex-
pressivos sobre a redução da crimina-
lidade no município.
 Em relação ao número homicídios, 
por exemplo, Santana de Parnaíba, 
teve redução de 50%, no mesmo pe-
ríodo, também houve diminuição nos 
casos de estupro (-36,8%), furtos 

(-42%) e roubos (-34,7%). Em com-
paração aos municípios vizinhos, nos 
meses do Maio de 2013 e Maio de 
2014, a criminalidade em Barueri au-
mentou 36,2% e Osasco 56,5%, San-
tana de Parnaíba, reduziu cerca de 
40% os casos de delitos.  No total, se 
somarmos todas as ocorrências cri-
minais, neste período podemos cons-
tatar que tanto a região metropolitana 
quanto o Estado, tiveram um aumen-
to de 6,2% e 3,6% respectivamente, 
o município teve queda de 32,2% nos 
casos de crimes que envolvem des-

de furtos e lesão corporal, até roubo 
de cargas e de veículos. Até o mês de 
Maio já foram recuperados 47 veícu-
los, oito bandidos foragidos da justiça  
foram recapturados, além de apreen-
são de 15 armas e mais de sete mil 
reais em dinheiro, resultantes de tráfi -
co de drogas.
 Para o Coronel Eduardo Espósi-
to, Secretário Municipal de Seguran-
ça Urbana, esta redução ratifi ca o 
compromisso da prefeitura em pro-
mover uma cidade cada vez mais se-
gura para seus moradores: “Estes ín-

dices favoráveis ao nosso município, 
só são possíveis, devido às ações os-
tensivas, que são empregadas pelos 
três agentes de segurança que atuam 
na cidade: Polícias Militar e Civil e da 
Guarda Municipal Comunitária (GMC), 
atuando nas ruas junto à comunida-
de, e com o auxílio das novas viatu-
ras e motocicletas, além das equipes 
da ROMU (Rondas Ostensivas Muni-
cipais), do canil e dos guardas am-
bientais, engajados em fazer desta ci-
dade, um local cada vez mais seguro 
para todos”, comentou Espósito. 

Índices de Criminalidade dos meses de Maio-2013 e Maio-2014 

Texto: Renato Menezes                                                  Foto: Linda Marinho                                                Foto: Roberto Andrade

                                               Foto: Marcio Koch
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 040/14 – Proc. Adm. nº 832/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Gabriel Jorge Salomão, nº 47 – 
Bairro Fazendinha – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Cosme Cândido de Moura e outros, para aco-
modação do CCAM, no valor total de R$ 16.000,00 ( Dezesseis mil reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 041/14 – Proc. Adm. nº 833/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av: Brasil, nº 775 – casa 04 – Bairro 
Jd. São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Ivo Camargo da Mota, para acomodação de de-
sabrigados, no valor total de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta  reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 042/14 – Proc. Adm. nº 834/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: André Fernandes, nº 182 – Bair-
ro Centro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Berbardina Moraes, para acomodação do Departa-
mento Financeiro da Cultura, vinculada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor total de R$ 1.500,00 (Um mil e 
quinhentos  reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações 
nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 043/14 – Proc. Adm. nº 835/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Maria Zendron Cardoso, nº 480 
e Rua: Alberto Frediani, nº 10 – Bairro Centro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa Frediani Par-
ticipações e Empreendimentos Ltda, para acomodação da Delegacia Civil, vinculada ao Gabinete do Prefeito,  no valor total 
de R$ 12.897,82 (Doze mil, oiotocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) mensais, pelo período de 60 (ses-
senta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 044/14 – Proc. Adm. nº 836/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av: Copacabana, nº 80 – Bairro Jd. 
Prof. Benoá – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Milton Machado Miguel, para acomodação da Secre-
taria Municipal de Negócios Jurídicos, no valor total de R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais ) mensais, pelo período 
de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 045/14 – Proc. Adm. nº 837/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Colombina, nº 81 A – casa 03 – 
Bairro Cento e Vinte – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Auxiliadora Silva Santos, para aco-
modação de desabrigados, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos  reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, 
de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO  Nº  3.638,  DE  30  DE  JUNHO  DE  2014
(Dispõe sobre o horário de encerramento do expediente, no dia 4 de julho 2014, data em que ocorrerá 
o jogo da Seleção Brasileira de Futebol).

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. O expediente nas repartições públicas de Santana de Parnaíba, no dia 4 de julho de 2014, 
em virtude do jogo da Seleção Brasileira nas quartas de finais da 2ª Fase da Copa do Mundo da FIFA 2014, encerrar-se-á 
as 12h00.

Art. 2º. As unidades administrativas que  prestam  serviços essenciais e obrigatórios à população ou 
cujas atividades não possam ser interrompidas em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos ficarão excluídas 
das disposições do presente Decreto.

PROCESSO SELETIVO INTERNO- EDITAL 01/2014 - C O O R D E N A D O R  P E D A G Ó G I C O

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Educação, CONVOCA os candidatos citados 

abaixo para comparecerem no dia 10/07/2014 as 14h30mim, no seguinte local:

LOCAL DA ESCOLHA
Secretaria Municipal de Educação, no 3º andar – Setor de  Planejamento – situado a Rua Prof. Edgar de Morais, 150 – 

Jardim Frediani – Santana de Parnaíba – São Paulo

O não comparecimento implicará na exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável deste Proces-

so Seletivo.

Classif. 
Final Pront. Nome Sede Cargo Atual

21 22574 ZILMA PASSOS MACHADO\\\ Colaço PROF. ADJUNTO

22 25590 CRIS ELAINE GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS\\\ Daisy PROFESSOR DE 
EDUCACAO BASICA I-180

Santana de Parnaíba, 04 de julho 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: 028- PATRICIA LUZZIN-RG/SP-27.255.558-7. CONCURSO PÚBLI-
CO 003/2012 TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 053- VIVIANE CONDE DA SILVA-RG/SP-32.871.119-6. CONCURSO PÚBLICO 
007/2012 TÉCNICO DE ENFERMAGEM (12X36): 036- ANA LUCIA LEME DE OLIVERIA-RG/SP-14.160.120-6; 037- ALEXAN-
DRE AUGUSTO MARCELO-RG/SP-18.630.339-7.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO CITADO ABAIXO, FICA CONVOCADO PARA APRESENTAR-SE NO PRAZO MÁXIMO 
DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 002/2013 MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA: 002- SAMANTHA MAGALHÃES 
CHAGAS-RG/SP-27.566.131-3.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O APROVADO NO PROCESSO SELETIVO CITADO ABAIXO, FICA CONVOCADO PARA APRESENTAR-SE NO PRAZO MÁXIMO 
DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 001/2013 PEB II (BIOLOGIA): 009- DAVIS DA SILVA POSSO-RG/SP-27.596.056-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CITADO ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTA-
REM-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SU-
PRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 005/2013 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 180- MARIA DA CRUZ ALVES-RG/SP-
24.834.664-7; 181- SILVANA APARECIDA DA SILVA VIDAL-RG/SP-20.681.045-3. AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 
025- DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES-RG/SP-42.561.457-8.

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 002/2014 MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA: 001- PÂMELA PRISCILA NAVIA-
-RG/SP-43.748.462-2. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: 020- ALEXANDRINA ROBERTA DE SOUZA NOGUEIRA-RG/
SP-43.586.138-4. AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 089- ALINE DINIZ SANTOS-RG/SP-44.773.650-4. PEB I (EDU-
CAÇÃO INFANTIL): 018- MIRYA TASMANYA GOMES FERREIRA-RG/SP-52.037.013-2; 019- ROSEMARI DE LIMA-RG/SP-
22.525.100-0; 020- DANILA SILVA GOMES DOS SANTOS-RG/SP-27.676.947-8. PEB II (EDUCAÇÃO ESPECIAL – ATENDI-
MENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO): 006- ROSMARI DE LIMA-RG/SP-22.525.100-0. PEB II (INGLÊS): 001- REGIANE 
MACHADO HUGEN-RG/SP-22.524.236-9. PROCESSO SELETIVO 003/2014 AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: 
015- JOSEANE SIQUEIRA-RG/SP-52.892.512-X; 016- GLAUCIA GUARIGLIA COSTA-RG/SP-17.799.588-9; 017- SANDRA 
REGINA DA LUZ SARTORI-RG/SP-32.958.651-8; 018- NEIDE PRAXEDES GALTAROÇA-RG/SP-12.412.836; 019- ALANA 
SILVA DE CARVALHO-RG/SP-36.708.633-5; 020- LAURENICE NUNES DA COSTA-RG/SP-54.239.954-4; 021- AMARA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO-RG/SP-30.757.120-8; 022- ANA GARDENE MOURA DE SOUZA SOARES-RG/SP-22.767.164-8; 023- 
ELAINE PIRES MENDES SILVA-RG/SP-33.093.544-6; 024- AÍZE PFEIFER DA CONCEIÇÃO SIVA-RG/SP-48.017.630-9; 025- 
DEUZENIR BARROS DA SILVA-RG/SP-1.637.795; 026- ELIANA FRANCA DOS ANJOS-RG/SP-34.879.725-4; 027- PATRICIA 
MENDES DE OLIVEIRA SOUSA-RG/SP-48.606.594-7. PROFESSOR ADJUNTO: 001- MONICA APARECIDA LIMA DA GUIA-
-RG/SP-50.987.673-0; 002- MELLORI SANTOS ROCHA-RG/SP-28.102.578-2; 003- DEISIANE GOMES DA CUNHA-RG/SP-
42.586.969-6. PEB II (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA): 001- ELIANE BARROS DE MIRANDA DOS SANTOS-RG/SP-33.780.220-8; 
002- PATRICIA BONANO DE SOUZA-RG/SP-30.240.523-9. MÉDICO PLANTONISTA: 001- ARIOVALDO BATISTA DA SILVA 
JUNIOR-RG/SP-34.520.551-0.

SANTANA DE PARNAÍBA, 04 DE JULHO DE 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

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

Santana de Parnaíba, 30 de junho 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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REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 040/14 – Proc. Adm. Nº 572/14

Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de brinquedos infláveis, confeccio-
nados com lona e MP colorido para os Colégios da Rede Municipal de Ensino 

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 061/2014 – Empresa: Moon 
Sea Comercial Ltda ME para o item 05 – R$ 11.748,13/Unid.
Santana de Parnaíba, 02 de Julho de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - Processo Administrativo – 001/13

Diante do exposto, a Diretora Presidente, no uso das atribuições legais conferidas pela LC 034/2011, art 160 inciso I, expe-
de a presente decisão pela CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DE CLAUDIO ESPARRINHA LENTO, em decorrência dos fatos 
supras alegados e comprovados, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 

Santana de Parnaíba, 02 de julho de 2014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

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

PUBLICAÇÃO DE PENSÃO

Portaria n.º 032/14 de 11/06/14 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 2.370 de 01 de Julho de 2002, con-
ceder pensão por morte para os beneficiários EWERTON CAIO DA SILVA COELHO, MIGUEL DA SILVA COELHO, RUAN DA 
SILVA COELHO E IVONETE DA SILVA COÊLHO, portadora do RG. n.º 38.059.046-3 SSP/SP, em razão do falecimento do 
servidor SILVIO JOSÉ NASCIMENTO COELHO.

Santana de Parnaíba, 26 de junho de 2014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CITAÇÃO

RENATO ERNESTO TRENTIN:

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de San-
tana de Parnaíba, sito à Rua Indalécio C. Santana, n.º 149, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Ad-
ministrativo n.º 020/2014, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

DECRETO Nº 3.639 DE 30 JUNHO 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
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 131) R$ 3.500.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236700222039- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secr. Educação – Ens. Especial
 (Código Contábil 176) R$ 100.000,00

0211-SECRETARIA MUNIC., ATIVIDADE, FISICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.3.90.30-2781200232041- Material de Consumo
 Despesas  de  Custeio – Secretaria de Esportes
 (Código Contábil 186) R$ 40.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030200792131- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Atenção  Especializada - FMS

 (Código Contábil 387) R$ 120.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo
 Despesas  de  Custeio – Fundo Munic. Assist. Social
 (Código Contábil 491) R$ 5.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras  e  Instalações
 Pavimentação,   Drenagem,   Guias,   Sarjetas, 
 Galerias de Águas Pluviais, Construção de Rotatórias, 
 Pontes,   inclusive   Desapropriação   e   Afins
 (Código Contábil 713) R$ 394.200,00
 SOMA R$ 4.159.200,00

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:

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236100172030- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secr. Educação – Ens. Fundamental
 (Código Contábil 129) R$ 2.600.000,00

0210-3.3.90.39-1236500202035- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secr. Educação – Creche
 (Código Contábil 155) R$ 500.000,00

0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secr. Educação – Pré Escola
 (Código Contábil 166) R$ 500.000,00

0211-SECRETARIA MUNIC., ATIVIDADE, FISICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.3.90.30-2781200232041- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria de Esportes
 (Código Contábil 187) R$ 40.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030200792131- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Atenção Especializada - FMS
 (Código Contábil 382) R$ 120.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Fundo Munic. Assist. Social
 (Código Contábil 490) R$ 5.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras e Instalações
 Pavimentação, Drenagem, Guias, Sarjetas, Galerias
 de   Águas    Pluviais,  Construção   de   Rotatórias, 
 Pontes,  inclusive  Desapropriação  e  Afins
 (Código Contábil 514) R$ 394.200,00
 SOMA R$ 4.159.200,00

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

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

Santana de Parnaíba, 30 de junho 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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