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Índices de criminalidade no 
Estado de São Paulo aumentam e 

em Santana de Parnaíba diminuem

O último levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública 
do Estado apontou que a capital paulista e a região metropolita-
na bateram recorde de ocorrências nos casos de roubos no mês 
de maio de 2014 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Já em Santana de Parnaíba esse período aponta uma expressiva 
queda na criminalidade. Página 3
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Prefeitura assina convênio
para duplicação da Via Parque
Visando melhorar o fl uxo de ve-
ículos que trafegam diariamente 
por Alphaville, a Prefeitura assi-
nou na última semana o convê-
nio com o Governo do Estado pa-
ra iniciar as obras de duplicação 
dos dois sentidos da Via Parque, 
um trecho alternativo de entrada 
e saída de veículos do bairro.

Página 3

Santana de Parnaíba mantém índice de criminalidade entre os 
mais baixos da Região Metropolitana de São Paulo

Foto: Roberto Andrade

Prefeitura obtém verba do Governo do
Estado para realização das obras de

duplicação da Via Parque para melhorar 
o fluxo de veículos em Alphaville

Santana de Parnaíba é a cidade com
o ISS mais atrativo da região. Pág 2

Prefeitura assina convênio com Caixa
Econômica Federal para construção de
Centro de Iniciação de Esportes. Pág 4

Prefeitura inicia as obras de construção
da Base do Corpo de Bombeiros. Pág  4

Prefeitura realiza reformas em
oito colégios da rede municipal. Pág 8

Santana de Parnaíba tem o melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano da Região. Pág 8
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ricórdia e compaixão para com o viajante ferido.
 Vivemos em uma sociedade onde as pessoas só querem ganhar, 
nunca tirar para doar e acabam inventando desculpas para não 
ajudar ao próximo, mas haverá um dia em que nós seremos con-
vocados para prestar contas das nossas obras e receberemos de 
Deus um louvor por tudo aquilo que nós tivermos feito em vida 
aqui nesta terra. A única religião que pode levar o homem a Deus, 
chama-se Jesus, pois está escrito que Jesus é o caminho, a ver-
dade e a vida e ninguém vai ao pai se não por ele.
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Cidade nos Planos de Deus
Primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de utilizar 

este veículo de como meio de propagar a palavra de Deus. 
Falarei de uma passagem conhecida da Bíblia, que está em 

Lucas, capítulo 10 e no verso 25 a seguir, a qual Deus colocou 
em meu coração, que é a parábola do Bom Samaritano onde diz: 
“Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: 
‘Mestre o que farei para herdar a vida eterna?’ E Jesus respon-
deu: ‘o que está escrito na lei? Como você a lê?’ E respondendo 
ele disse: ‘amarás o senhor teu Deus, de todo o seu coração, de 
toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu enten-
dimento e ao teu próximo, como a ti mesmo’, então Jesus falou: 
‘Respondeste bem, fazei isto e viverás. O Doutor da Lei, queren-
do se justifi car, perguntou a Jesus: ‘E quem é o meu próximo?’ e 
respondendo Jesus disse: ‘ Descia um homem de Jerusalém para 
Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os quais os des-
pojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto e 
ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, um certo sacerdo-
te e vendo-o passou de largo e de igual modo veio um Levita, que 
chegando aquele lugar e vendo o homem ferido, também passou 
de largo, mas um samaritano, que ia de viagem chegou e vendo-o 
moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as fe-
ridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a cavalgadura 
levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo ao outro dia, 
tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e 
tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Então 
Jesus perguntou: ‘ Qual pois destes te parece que foi o próximo 
do outro? E o homem respondeu: ‘O que usou de misericórdia 
para com ele’. Disse, pois, Jesus: ‘Vai e faça da mesma maneira.’”
Neste ensinamento glorioso, dado por meio do nosso senhor Je-
sus Cristo, conta que ao ser interrogado por um doutor da lei, que 
pela sua falta de compromisso com a palavra de Deus em de não 
ajudar as pessoas e queria se desculpar, tentou a Jesus dizendo 
desconhecer como ele deveria fazer para ter vida eterna. E Jesus, 
sabendo que não era verdade o que dizia, pediu para que ele dis-
sesse o que está escrito no primeiro dos dez mandamentos. Es-
quivando-se, perguntou a Jesus sobre quem seria seu próximo, 
alegando não ter entendido. Mas será que um príncipe da sina-
goga, não saberia quem é o próximo dele? Nos dias de hoje, difi -

Foto: Divulgação

Fotos: Linda Marinho             Texto: Sidnei Rodrigues

Sergio de Lima
Pastor da Igreja Assembléia de Deus 
– Min. de Perus
Rua dos Cafezais, 77 – Pq. Santana 2
Cultos: Segundas, Quartas e Sextas a 
partir das 19h30 às 21h 
e Domingos a partir das 18h30 às 21h

cilmente conseguimos conviver com alguém que é hipócrita.  Po-
rém Jesus, mostrando calma mesmo diante da hipocrisia, contou 
esta parábola para o juiz, onde um sacerdote e um levita, pes-
soas tidas como representante de Deus, ao ver o homem ferido, 
deveria por dever, ter os mesmos sentimentos que Cristo teve ao 
entregar a si mesmo para salvar a todos nós, sempre se manten-
do direção, sem perder o foco da sua missão aqui na Terra, que 
era fazer unicamente a vontade do pai, pois dizia que veio a este 
mundo fazer o que quero, pois meu alimento é fazer a vontade de 
quem me enviou, mostrando que o seu maior prazer era 
estar no centro da vontade de Deus. 
Precisamos ter o amor de Deus derramado em nossos 
corações, não o mesmo amor de um pai para com um 
fi lho ou de um marido para com a esposa e de amigo 
para com o outro amigo, mas sim o amor Ágape, o amor 
sacrifi cial, verdadeiro, que de tão sublime, excede todo 
o entendimento da humanidade. Estes homens, ao ver 
a situação daquele que estava ferido deveriam ter este 
amor, mas passaram por ele e não o socorreram. Não 
precisamos ter título ou posição, nós precisamos ser re-
almente aquilo que as pessoas pensam que nós somos. 
Quando Jesus usa estes dois servos, ou seja, o 
Levita e o Sacerdote, ele somente quis dizer que 
a religião verdadeira é visitar as viúvas na sua tri-
bulação, é socorrer o necessitado e ajudar ao 
próximo. Enquanto estes dois representantes de 
Deus não prestaram auxílio, coube a um sama-
ritano, homem simples, que ao ver o homem fe-
rido e precisando de ajuda, em momento algum 
ele olhou para a questão religiosa, mas sim pa-
ra a necessidade de ajudar aquele homem. Isso 
vai de acordo ao primeiro mandamento que é: 
“Amar ao próximo como a ti mesmo”. Não deve-
mos ajudar somente um irmão da igreja, familia-
res ou amigos, mas as pessoas que nos cercam, 
sendo demonstrado não somente por palavras, 
mas por intermédio das nossas obras e atitudes, 
como fez o Samaritano que sentiu de Deus mise-

 Com o objetivo de atrair mais empresas para o mu-
nicípio, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Finanças, criou uma nova Lei de Redução de 
Impostos Sobre Serviços (ISS). 
 A Lei nº 3.359 de 12/12/2013 que entrou em vi-
gor em março deste ano, altera o artigo 14 parágrafo 
4º da Lei nº 2.499/2003. Com a nova regulamenta-
ção, os contribuintes devam apurar e pagar os tribu-
tos das empresas mensalmente, e apresentar anu-
almente uma declaração de ajuste, o que contribui 
para desonerar a carga tributária no valor do ISS. 
 Com a nova Lei, será possível realizar uma ade-
quação ao regime tributário de cada empresa, 
uma vez que cada contribuinte/empresa tem seu 
regime tributário específi co, no qual o valor de im-
postos federais tem valores próprios. 

Santana de Parnaíba é a cidade 
com o ISS mais atrativo da região

 Para esclarecer as dúvidas sobre o funcionamento 
da nova Lei, o Departamento de Receitas Mobiliárias 
(ISS) realizou em março uma reunião com contadores 
das empresas do município.
 De acordo com o Diretor de Receitas Mobiliá-
rias, Amilton Scarpa, as empresas terão duas op-
ções de tributação: Regime Simplifi cado para as em-
presas elencadas no parágrafo 2º do artigo 2º da lei 
3359/2013 ou opção pelas deduções dos valores re-
lativos ao desempenho de sua atividade sobre o pre-
ço do serviço do faturamento, para todas as empre-
sas desde que comprovadas através da Declaração 
Anual de Prestação de Serviços, ressaltando que se 
refere apenas as empresas prestadoras de serviços 
do município.
 Mais Informações: NAT – Núcleo de Atendimento 
Tributário – DRM – Departamento de Receitas Mobi-
liárias (11) 4622-7400 – e-mail: nat@santanadepar-
naiba.sp.gov.br

Com a nova Lei a prefeitura pretende que
mais empresas invistam no município
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Santana de Parnaíba é a cidade mais segura da Região Metropolitana de São Paulo
 O último levantamento feito pela 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, apontou que a capital paulis-
ta e a região metropolitana bateram 
recorde de ocorrências nos casos de 
roubos no mês de maio de 2014 em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior. Já em Santana de Parnaíba esse 
período aponta uma expressiva queda 
na criminalidade.
 Com relação ao número de roubos, 
a capital paulista teve um aumento de 
42 %, que corresponde cerca de nove 
mil ocorrências a mais, comparado ao 
mês de maio de 2013, enquanto que 
neste mesmo delito, Santana de Par-
naíba teve uma queda de 34,7%. Fa-
zendo uma comparação aos municí-
pios vizinhos, nos meses de maio de 
2013 e maio de 2014, a criminalidade 
também aumentou. Em Barueri foi de 
36,2% e Osasco 56,5%.  
 No total, se somarmos todas as 
ocorrências criminais neste período, 
podemos constatar que tanto a região 
metropolitana quanto o Estado, tive-
ram um aumento de 6,2% e 3,6% res-
pectivamente, o município teve queda 
de 32,2% nos casos de crimes que en-
volvem desde furtos e lesão corporal, 
até roubo de cargas e de veículos. 
 Até o mês de maio já foram recu-
perados 47 veículos, captura de oito 
bandidos foragidos da justiça, além de 
apreensão de 15 armas e mais de se-

 Visando melhorar o fl uxo de veícu-
los que trafegam diariamente por Al-
phaville, a Prefeitura assinou na última 
semana o convênio com o Governo do 
Estado para iniciar as obras de dupli-
cação dos dois sentidos da Via Par-
que, um trecho alternativo de entrada 
e saída de veículos do bairro.

te mil reais em dinheiro, resultantes de 
tráfi co de drogas. Os casos de homicí-
dios em Santana de Parnaíba tiveram 
redução de 50%, no mesmo período; 
também houve diminuição nos casos 
de estupro (-36,8%) e furtos (-42%).

Prefeitura assina convênio para
duplicação da Via Parque em Alphaville

Prefeitura obtém verba do Governo do
Estado para realização das obras de
duplicação da Via Parque para melhorar
o fluxo de veículos em Alphaville

Fotos: Roberto Andrade         Texto: Renato Menezes 

 A duplicação vai proporcionar aces-
so defi nitivo, ligando a Avenida Univer-
sitário, de Santana de Parnaíba com a 
Avenida Andrômeda em Barueri alivian-
do a região central de Alphaville, além 
de facilitar o acesso à Rodovia Castelo 
Branco, benefi ciando cerca de 200 mil 
pessoas, entre trabalhadores e mora-
dores que frequentam o bairro. No total, 
o governo liberou ao município, R$ 7,8 
milhões de reais para a realização das 
obras que devem começar no fi m do se-
gundo semestre de 2014. A outra parte 
da via será realizada pela Prefeitura de 
Barueri que também obteve recursos do 
governo do estado, que somados cus-
tarão R$ 19 milhões de reais.
 Paralela aos trabalhos na Via Par-
que, a Prefeitura pretende realizar 
abertura de novas vias para ligar a 
Avenida Alphaville com a Marcos Pen-
teado de Ulhôa Rodrigues, evitando 
que novos pontos de congestiona-
mento possam ocorrer na região.

Santana de Parnaíba tem os menores índices 
de criminalidade do Estado de São Paulo

Fonte: SEADE

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

 Delitos Mai/13 Delitos Mai/14 Total

SANTANA DE PARNAÍBA 90 57 -36,7%

Estado de São Paulo 14568 16807 +15,4%

Região Metropolitana 85399 94136 +10,2%
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 A prefeitura recebeu na manhã de 
segunda-feira 07/07, representantes 
da Caixa Econômica Federal para as-
sinatura de convênio no valor R$ 3,4 
milhões de reais que serão destina-
dos à construção do Centro de Inicia-
ção de Esportes no bairro Colinas da 
Anhanguera. 
 Estavam presentes na ocasião a 
superintendente regional da Caixa Ce-
ly Mantovani, o gerente regional Cesar 

 A Prefeitura deu início no dia 27 de 
junho, às obras de construção da Ba-
se do Corpo de Bombeiros. O equi-
pamento será construído na Estrada 
da Bela Vista, ao lado do Condomínio 
Burle Marx, em Alphaville. 
 O terreno que abrigará o quartel 
possui cerca de 2.000 m², e está loca-
lizado em uma região de fácil acesso. 
O ponto estratégico irá proporcionar 
um rápido deslocamento, atendendo 
as ocorrências de incêndio em até oito 
minutos, facilitar a comunicação das 
viaturas com a base, além de permitir 
pousos e decolagens de helicópteros 
para realização de socorro a vítimas 
em situações mais graves.
 Graças a renovação de convênio, 
realizada em fevereiro, o Governo do 
Estado fi cará responsável por toda a 
preparação dos bombeiros que atua-
rão no município, desde a formação, 

Prefeitura assina convênio com Caixa
Econômica Federal para construção
de Centro de Iniciação de Esportes

Prefeitura inicia as obras de construção
da Base do Corpo de Bombeiros

Prefeitura assina convênio junto a Caixa que disponibilizou mais de R$ 3 milhões de reais que serãoinvestidos
na construção do Centro de Iniciação de Esportes no bairro Colinas da Anhanguera

A prefeitura iniciou às 
obras de construção do 

quartel do corpo de
bombeiros

Fotos: Ilustrativa              Texto: Renato Menezes 

Fotos: Roberto Andrade              Texto: Renato Menezes 

Arruda, gerente geral da Caixa de San-
tana de Parnaíba, André da Silva Ma-
chado, além dos secretários de Espor-
tes Flávio Mendonça e de Educação 
Jailton Rodrigues.
 O valor corresponde ao orçamen-
to geral da União que visa incentivar 
a iniciação esportiva. Com este cen-
tro, a Prefeitura pretende investir no 
treinamento e capacitação de jovens, 
na identifi cação e formação de atletas 

profi ssionais em modalidades olímpi-
cas e paraolímpicas, estimulando no 
desenvolvimento de categorias de ba-
se no município.
 O CIE de Santana de Parnaíba se-
rá construído na Rua Alberto da Veiga 
Guinard, no bairro Colinas da Anhan-
guera em uma área de 3.500m², cuja 
estrutura atenderá diversas modalida-
des, além de um ginásio poliesportivo, 
com arquibancada para 195 pessoas, 

quadra poliesportiva externa e uma 
área administrativa, com sala de pro-
fessores, técnicos, vestiários, enfer-
maria, academia e sanitários públicos. 
 “Qualquer projeto que tenha por 
objetivo melhorar a vida dos muníci-
pes é muito importante para a Caixa, e 
este projeto tem essa fi nalidade, pois o 
esporte nada mais é do que um instru-
mento de integração. Estamos muito 
felizes em participar ativamente de um 
projeto como este, que benefi ciem a 
população, pois esta é nossa missão”, 
comentou Cely Mantovani, superinten-
dente regional da Caixa.
 

CAIXA Prefeitura para Tablets 
 
 Durante a assinatura do convênio, a 
Prefeitura recebeu do Gerente Regio-
nal da Caixa, um tablet com aplicativo 
para acompanhar o andamento de to-
das as obras do município que man-
tém convênio com a Caixa Econômi-
ca Federal. O aplicativo chamado de
CAIXA PREFEITURA PARA TABLETS 
tem o intuito de auxiliar o chefe do 
executivo na gestão de sua cidade, 
obtendo uma fi cha contendo informa-
ções atualizadas sobre os dados das 
obras, situação dos contratos, infor-
mações sobre o município, além de 
contato com a Superintendência Re-
gional e acesso aos demais serviços 
oferecidos pelo banco às prefeituras.

treinamento e doutrina, além de todo o 
fardamento necessário. Já o município 
fi cará encarregado pela infraestrutura 
(combustível, alojamento, manutenção 
dos veículos, alimentação e despesas 
com energia elétrica e água). 
 Após a conclusão das obras, o quar-
tel será equipado por um caminhão de 
combate a incêndio (auto bomba) e uma 
viatura de autorresgate, além de contar 
com uma tropa composta por 27 inte-
grantes, chefi ada por um tenente subor-
dinado ao 1º Sub-Grupamento de Bom-
beiros (sub-GB), localizado em Osasco.
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LEI  Nº  3.404,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nequinho Desanti”.

(Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e similares, localizados no 
Município de Santana de Parnaíba, a possuírem cadeiras de rodas acopladas a 
carrinhos de compras, e dá outras providências).

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. Ficam os supermercados e similares, localizados no Município de 
Santana de Parnaíba, obrigados a possuir cadeiras de rodas acopladas a carrinhos de compras, para uso dos portadores de 
deficiência física e enfermos.

Parágrafo único. Obrigam-se os estabelecimentos comerciais acima 
mencionados, a possuir cadeiras de rodas acopladas a carrinhos de compras manuais e motorizadas. 

Art. 2º. O fornecimento das cadeiras de rodas a que aduz o artigo anterior será 
gratuito.

Art. 3º. Os supermercados e similares devem afixar cartazes no interior de seus 
estabelecimentos indicando os lugares onde serão fornecidas as cadeiras de rodas para os deficientes físicos.

Art. 4º. Os estabelecimentos comerciais mencionados nesta lei deverão cumprir o 
determinado pelo artigo anterior no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta lei.

Art. 5º.  O não cumprimento dos dispositivos desta lei, implicará ao infrator a 
imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), dobrado em caso de reincidência.

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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  3.405,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria dos Vereadores Gino Mariano e Nilson Cadeirante”.

(Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento, pelas agencias bancaria de 
cadeiras de rodas para utilização de pessoas portadoras de deficiência física e 
idosa, e dá outras providências).

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. É obrigatório a disponibilização de no mínimo 2 (duas) cadeiras de 
rodas, no âmbito do município para a utilização de pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com dificuldade de 
locomoção por parte das agências bancaria, para utilização de pessoas portadoras de deficiência com uso exclusivo no 
período de seu atendimento;

Art. 2º. O fornecimento das cadeiras de rodas, a que aduz o artigo anterior, será 
gratuito e com ônus exclusivamente para as agências bancarias;

Art. 3º. As agências bancarias deverão afixar cartazes dentro dos seus 
estabelecimentos indicando o local onde serão fornecidas as cadeiras de roda aos usuários.

Art. 4º. O descumprimento no disposto no artigo 1° ensejara na aplicação de:

I  - Notificação para atendimento desta lei.

II - Multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFESPs, em favor do município. 

III - Em caso de reincidência a multa será dobrada.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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  3.406,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria dos Vereadores Chiquinho Miguel e Régis Salles”.

(Proíbe o funcionamento de som automotivo, conhecido como paredões de som 
nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do Município de 
Santana de Parnaíba.).

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 expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos de som automotivos, 
popularmente conhecidos como “paredões de som”, e equipamentos sonoros assemelhados, nas vias, praças e demais 
logradouros públicos no âmbito do Município de Santana de Parnaíba.

Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre 
acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos.

Art. 2º. O descumprimento do estabelecido nesta Lei acarretará a apreensão imediata do 
equipamento.

Parágrafo único. Para a retirada do equipamento deverá ser observado o procedimento 
administrativo ao qual se refere o § 1º do Art. 5º desta Lei.

Art. 3º. Para os efeitos da presente Lei, consideram-se som automotivo todo e qualquer 
equipamento de som rebocado, instalado ou acoplado nos porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos.

Art. 4º. A condução dos equipamentos aos quais se refere esta Lei, por meio de reboque, 
acomodação no porta-malas ou sobre as carrocerias dos veículos devera ser feita obrigatoriamente, com proteção de capa 
acústica, cobrindo integralmente os cones dos altos falantes, sob pena de aplicação das sanções previstas no Art. 5º desta 
Lei.

Art. 5º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e definidas em legislação específica, 
fica o infrator, o proprietário do veículo ou ambos, solidariamente, conforme o caso, sujeito ao pagamento de multa em caso 
de descumprimento do estabelecido nesta Lei.

§ 1º. A pena de multa bem como a apreensão do equipamento, serão aplicadas mediante 
procedimento administrativo a serem estabelecidos em regulamento, observados ou contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. O valor da multa será de 100 (cem) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
- UFESP, dobrada a cada reincidência, respeitando o limite de 500 (quinhentos) vezes o valor da UFESP.

Art. 6º. Desde que atendam aos limites estabelecidos pela legislação ambiental não incluem nas 
exigências desta Lei a utilização de aparelhagem sonora.

I  – Instalada no habitáculo do veículo, com a finalidade de emissão sonora exclusivamente para 
seu interior.

II – Em eventos do Calendário Oficial ou expressamente autorizados pelo Município, desde que 
faça parte de sua programação.

III – Em manifestações religiosas, sindicais ou políticas, observadas a legislação pertinente.

IV – Utilizada na publicidade sonora, atendida a legislação específica.

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 90 (noventa) 
dias após a publicação.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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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LEI  Nº  3.407,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Dr. Rogério”.

(Dispõe sobre a Obrigatoriedade do Monitoramento por Câmeras de Vídeo nas 
Casas de Diversão Noturna e Similares, e dá outras providências).

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. Estabelece a obrigatoriedade do monitoramento por câmeras de vídeo, 
interna e externamente nas casas de diversão noturna e similares, no âmbito do município de Santana de Parnaíba.

Parágrafo único. As câmeras de vídeo que trata o “caput” deverão ser 
instaladas:

I  - nas dependências internas, em pontos estratégicos onde fique possível a 
captura de imagens em todas as dependências onde haja acesso e fluxo de pessoas e guarda volumes;

II - nas áreas externas, em pontos que permitam a captura de imagens nas 
imediações, na entrada, trânsito e saída das pessoas, frente, laterais e fundos do estabelecimento, e, que possibilitem 
identificar as pessoas que circulam ou que acessem as suas dependências.

Art. 2º. As imagens gravadas pelas câmeras de vídeo deverão ser armazenadas 
em local seguro, em boas condições de preservação e pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias e, ficar a disposição 
das autoridades, observadas a legislação aplicável.

Art. 3º. As casas de diversão noturna e similares terão um prazo de 180 (cento 
e oitenta dias) dias a contar da publicação desta Lei para se adequarem as exigências nela contida.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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  3.408,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante”.

(Dispõe sobre a prioridade do Estudante Portador de Paraplegia, ou Outras 
Doenças Incapacitantes ou Mobilidade Reduzida, a se matricular em Escola 
mais próxima de sua Residência).

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  assegurada a p rioridade de estudante portador de paraplegia, ou 
outras doenças incapacitantes ou mobilidade reduzida, de matrícula em escola municipal mais próxima de sua residência.

Parágrafo único. A prioridade de que dispõe o “caput” deste artigo é a garantia 
de matrícula do aluno portador de paraplegia, ou outras doenças incapacitantes, ou mobilidade reduzida na série procurada 
por ele e que a instituição escolar possua na grade de atendimento, como também a prioridade fica condicionada ao 
quantitativo de vagas ofertadas por turno.

Art. 2º. O aluno, no ato da m atrícula, deve apresentar documento oficial 
juntamente com comprovante de residência para certificação e atendimento ao que dispõe esta Lei.

Art. 3º. Deve ser afixado ca rtaz com as dimensões mínimas de uma folha de 
papel A-4, fonte Times New Roman, no tamanho mínimo de “32” em local visível ao público, contendo a seguinte frase: “A 
Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1.989, em seu artigo 2º dispõe: Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos inclusive dos direitos à educação, à saúde, 
ao trabalho, ao lazer, à previdência ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das 
Leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Santana  de Parnaíba, 7 de julho 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  3.409,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante”.

(Estabelece a Obrigação de Disponibilizar Álcool Gel 70% para Higiene das Mãos 
nos Estabelecimentos que comercializam alimentos para Consumo no Local no 
Município de Santana de Parnaíba e dá outras providências).

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.  Os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local deverão 
como medida de higiene e saúde pública, disponibilizar para os consumidores álcool gel a 70% para higienização das mãos 
antes do consumo dos alimentos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos devem manter álcool em gel a 70% em locais de 
fácil acesso e visualização.

Art. 2º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator às 
seguintes penalidades:

I - Na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade, no prazo 
de quinze dias;

II - Não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I, sujeitará o estabelecimento 
infrator à multa de um salário mínimo;

III - No caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.

Parágrafo único. para os efeitos desta lei, considera-se reincidência o cometimento da 
mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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  3.410,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

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

(Regulamenta o Uso de Aparelhos Sonoros ou Musicais no Interior de Veículos de Transporte Coletivo).

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 proibido, para fins de preservação do conforto acústico dos usuários e combate á 
poluição sonora, o uso de aparelhos musicais ou sonoros do tipo rádios, celulares, walkmans, diskmans, ipods, mp3 player, 
mp4 player e similares, no interior de veículos de transporte coletivo municipal, públicos e privados, salvo quando a utilização 
destes aparelhos estiver condicionada a fones de ouvido.

Parágrafo único. A proibição contida no “caput” deste artigo aplica-se aos celulares apenas quando 
estiverem sendo utilizados como reprodutor musical.

Art. 2º. A inobservância desta Lei acarreta ao infrator as seguintes medidas:

I – advertência no tocante a utilização do fone de ouvido para utilização do aparelho sonoro.

II – em caso de recusa quanto a utilização do fone de ouvido ou desligamento do aparelho, o infrator 
será convidado a se retirar do veículo.

III – frustradas as medidas previstas nos itens I e II, será solicitada a intervenção policial.

Art. 3º. No interior dos veículos de transporte deverá ser afixada placas, em letras de formato e 
tamanho legíveis, contendo o número da presente Lei, a proibição nela contida e o telefone do órgão municipal responsável 
pelo transporte no município, com os seguintes dizeres:

“É proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais dentro deste recinto, salvo quando a utilização 
destes aparelhos estiver condicionada a fones de ouvido. Os infratores serão convidados a desligar seus aparelhos e 
retirados do veículo, em caso de recusa, nos termos da Lei nº 3.410/14”.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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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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: 029- Nuria dos Santos Janes Egas-RG/SP-21.775.516-1. Concurso Público 
004/2011 PEB I (Educação Básica): 081- Mirya Tasmanya Gomes Ferreira-RG/SP-52.037.013-2.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2013 PEB II (Geografia): 003- Andre Luiz Farias de Santana-RG/SP-20.434.690-3.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado 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 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 182- Maria Aparecida de Oliveira Mota-RG/SP-
25.856.157-9; 183- Vandira Lucia de Santana-RG/SP-23.052.357-2; 184- Cristiani de Oliveira-RG/SP-22.249.760-9.

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: 005- Leandro de Carli Fiori-RG/SP-25.062.169-1; 006- Paula Hugueney Cruz-RG/
SP-1057943. PEB I (Educação Básica): 012- Dayane Caroline da Silva Oliveira-RG/SP-48.280.039-2. PEB I (Educação 
Infantil): 021- Joelma Saldanha Oliveira-RG/SP-4.104.718; 022- Adriana Neves de Oliveira-RG/SP-32.237.171-5; 023- Lucia 
de Fatima Coelho de Almeida-RG/SP-25.931.819-X. Processo Seletivo 003/2014 Agente de Serviços de Alimentação: 
028- Elias de Almeida-RG/SP-28.359.370-2; 029- Maria Nelia Rosa Cedro Barreto-RG/SP-33.023.580-1; 030- Ana Amélia 
Maria da Conceição-RG/SP-28.287.917-1; 031- Wilson Henrique dos Santos-RG/SP-21.896.809-7.

Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

LEI  Nº  3.411,  DE  7  DE  JULHO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nequinho Desanti”.

(Institui o “Projeto Calçada Limpa” no perímetro urbano do município de Santana de Parnaíba, e 
dá outras providências).

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. A presente Lei institui o “Projeto Calçada Limpa” no âmbito do perímetro urbano do 
município de Santana de Parnaíba, que consiste no estímulo à adoção, pelos estabelecimentos comerciais, de coletores de 
lixo com espaços separados para resíduos recicláveis.

Art. 2º. O coletor de resíduos disposto na porta dos estabelecimentos comerciais ou prestadores 
de serviço de qualquer natureza deverá conter espaços próprios para o descarte de lixo eletrônico, bitucas de cigarro, fezes 
de animais, e outros para os demais itens.

Parágrafo único. O Município poderá firmar convênios ou contratos de parcerias, com o objetivo de 
instalação dos coletores de lixo por particulares, estabelecendo a forma de exploração de espaço visual.

Art. 3º. A localização dos coletores de resíduos e suas dimensões não poderão ocupar a faixa livre 
reservada a circulação de pedestres, respeitando a largura mínima de 1,20cm (um metro e vinte centímetros).

Art. 4º. A manutenção do coletor de lixo, em especial a retirada dos resíduos recicláveis será 
efetuada pelo município ou por cooperativas, nos termos da legislação aplicável à espécie.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 7 de julho 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 Jurídi

DECRETO  N°  3.640,  DE  4  DE  JULHO  DE  2014
(Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte de imóvel localizado na região de 
Alphaville - Santana de Parnaíba, 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, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou 
judicial, parte de imóvel localizado na Avenida Marte, constituído pelo lote 06 de quadra 03, no loteamento “Centro de 
Apoio”, na região de Alphaville, Santana de Parnaíba-SP (Matrícula nº 80.765), que consta pertencer a empresa DIA BRASIL, 
SOCIEDADE LTDA, ou quem de direito, constituído de 391,83m² (trezentos e noventa e um metros e oitenta e três centímetros 
quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que ficam fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública, na forma do artigo 1º, destina-se a implantação 
de adutora da SABESP.

Art. 3º. A desapropriação  de que trata  este  Decreto é de natureza URGENTE, para efeitos 
de imediata imissão de posse do imóvel em referência, em conformidade com o disposto no artigo 15 do Decreto Lei nº 
3.365/41 e posteriores alterações.

Art. 4º. As despesas  decorrentes  com a execução  deste  Decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, constante do orçamento vigente.

Art.  5º. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 4 de julho 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

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

Portaria n.º 034/14 de 03/07/14 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor BENTO RODRIGUES SIMÕES, portador do RG n.° 9.509.097-6 SSP/SP, 
com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal n.° 2.370/02.
Portaria n.º 035/14 de 03/07/14 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos proporcionais, 
a servidora EDNALVA CLAUDINO FIGUEIREDO DE SOUZA, portadora do RG n.° 26.172.054-5 SSP/SP, com fundamento no 
artigo 13, inciso I, da Lei Municipal n.° 2.370/02.
Portaria n.º 036/14 de 03/07/14 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos integrais, 
ao servidor JOSÉ MARIA DA SILVA, portador do RG n.° 7.578.214-5 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso I, da Lei 
Municipal n.° 2.370/02.
Portaria n.º 037/14 de 03/07/14 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, 
a servidora MARLENE NATALINA DOS SANTOS, portadora do RG n.° 7.934.747-2 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, 
inciso III, alínea “a”, da Lei Municipal n.° 2.370/02.
Portaria n.º 038/14 de 03/07/14 – Resolve, conceder Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos integrais, 
ao servidor CLAUDINEI PEREIRA DO AMARAL, portador do RG 18.258.387 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso 
I, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 04 de Julho 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 
Santana de Parnaíba, sito à Rua Indalécio C. Santana, n.º 149, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo 
Administrativo n.º 020/2014, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 024/14 – Proc. Adm. Nº 412/14
Registro de preços para aquisição de compressores e periféricos para equipamentos médicos emergenciais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 060/2014 – Empresa: Daltech 
Compressores Ltda para o Lote 01 – itens 1.1 – R$ 37.000,00/Unid, 1.2 – R$ 6.800,00/Unid, 1.3 – R$ 6.000,00/Unid e 
1.4 – R$ 4.200,00/Unid, para o Lote 02 – itens 2.1 – R$ 1.360,00/Unid, 2.2 – R$ 1.360,00/Unid, 2.3 – R$ 1.360,00/Unid, 
2.4 – R$ 770,00/Unid, 2.5 – R$ 770,00/Unid e 2.6 – R$ 770,00,00/Unid.

Santana de Parnaíba, 10 de Jul ho de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 037/14 – Proc. Adm. Nº 512/14

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de móveis 
de madeira sob medida para os Colégios da Rede Municipal de Ensino

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 055/2014 – Empresa: Marce-
naria e Carpintaria Parnaíba Ltda para o Lote 01 – itens 1.1 – R$ 970,00/M², 1.2 – R$ 1.050,00/M², 1.3 – R$ 1.155,00/
M², 1.4 – R$ 1.220,00/M², 1.5 – R$ 1.300,00/M², 1.6 – R$ 2.200,00/M², 1.7 – R$ 3.300,00/Unid, 1.8 – R$ 1.380,00/
M² e 1.9 – R$ 3.400,00/Unid, para o Lote 02 – itens 2.1 – R$ 3.435,00/M, 2.2 – R$ 2.500,00/M, 2.3 – R$ 2.280,00/M 
e 2.4 – R$ 2.960,00/M, para o Lote 03 – itens 3.1 – R$ 705,00/M², 3.2 – R$ 775,00/M², 3.3 – R$ 890,00/M², 3.4 – R$ 
680,00/M², 3.5 – R$ 800,00/M² e 3.6 – R$ 880,00/M², para o Lote 04 – itens 4.1 – R$ 2.820,00/M², 4.2 – R$ 2.280,00/M² 
e 4.3 – R$ 1.980,00/M², para o Lote 05 – itens 5.1 – R$ 1.110,00/M, 5.2 – R$ 980,00/Unid, 5.3 – R$ 1.000,00/Unid, 5.4 
– R$ 1.100,00/Unid e 5.5 – R$ 2.000,00/Unid, para o Lote 06 – itens 6.1 – R$ 35,00/M, 6.2 – R$ 2.300,00/Unid, 6.3 – R$ 
1.100,00/Unid, 6.4 – R$ 180,00/M², 6.5 – R$ 260,00/M², 6.6 – R$ 130,00/M², 6.7 – R$ 426,00/M², 6.8 – R$ 160,00/M, 
6.9 – R$ 180,00/M, 6.10 – R$ 220,00/M, 6.11 – R$ 2.750,00/Unid, 6.12 – R$ 120,00/Hora, 6.13 – R$ 360,00/M e 6.14 
– R$ 440,00/M.

Santana de Parnaíba, 10 de Jul ho de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO
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Prefeitura realiza reformas em
oito colégios da rede municipal

Santana de Parnaíba tem o melhor Índice 
de Desenvolvimento Humano da Região

De acordo com o estudo do PNUD Santana de Parnaíba a educação foi a área que mais
evoluiu seguidas por tempo de vida e renda per capita que aumentou cerca de 20% 

Fotos: Roberto Andrade              Texto: Renato Menezes 

 De acordo com o último levanta-
mento realizado em 2013 pelo PNUD 
– Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, Santana de Parnaí-
ba possui o melhor Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) entre todos 
os municípios da Região Metropolita-
na do Estado.
 O estudo mostra que o índice do 
município é de 0,814, e ocupa o 16º lu-
gar no ranking nacional e 9º lugar entre 
todas as cidades do Estado, que deixa 
Santana de Parnaíba à frente de outros 
municípios da região como Barueri 
(47º), Cotia (66º), Osasco (83º), Jan-
dira (164º), Carapicuíba (236º), Itapevi 
(345º) e Pirapora (418º). Atualmente a 
cidade do Estado com melhor índice é 
São Caetano com 0,862.
 Os números apontam que o IDH 
de Santana de Parnaíba é considera-
do muito alto, que nos últimos anos 
teve um crescimento acima da média 

estadual, reduzindo a distância entre 
limite máximo do índice (que é 1) em 
58,30. Ainda de acordo com o estu-
do do PNUD, a maior evolução foi na 
área educacional, com crescimento 
de 0,246, logo após, houve um au-
mento na longevidade (esperança de 
vida ao nascer), dos parnaibanos que 
subiu de 73 para 76 anos e na ren-
da per capita, que teve um acrésci-
mo de cerca de 20%. 

Sobre o IDH
 O Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) é uma medida  criada pe-
la ONU que avalia o progresso das 
nações a longo prazo, tendo como 
base os dados do CENSO e que leva 
em conta as três dimensões básicas 
do desenvolvimento humano, que de 
acordo com a entidade se caracteri-
za pela educação, saúde e renda de 
determinado município. 

 A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Obras, vem realizando uma sé-
rie de reformas estruturais nas insti-
tuições municipais de ensino, visando 
proporcionar espaços cada vez mais 
acolhedores e seguro para o aprendi-
zado dos alunos parnaibanos. 

 Os Colégios Municipais Profº
Carlos Alberto Siqueira, Colégio Abe-
lardo Marques da Silva, Colégio Papa 
João Paulo II, Ver. Reinaldo Ascêncio 
S. Ferreira, Profª Ricarda dos Santos 
Branco, Curumim I, Pingo de Gente 
e Montanha Encantada já receberam 

obras em suas instalações.
 Entre as melhorias realizadas estão: 
reformas e manutenção de banheiros, 
quadras, salas de aula, pintura de mu-
ro, pintura geral da escola, reparo de 
telhados, troca de telhas, reforma de 
refeitório, troca de forro, troca de tor-

neiras, vidros, revisão elétrica, instala-
ção de porta balcão, manutenção de 
abrigo de gás e instalação de ventila-
dores. Além das reformas, o Curumim 
I recebeu ainda uma nova área coberta 
para realização de diversas atividades 
recreativas.

Abelardo: Pinturas de parede e substituição de piso são algumas
das diversas intervenções que o Colégio Municipal
Abelardo Marques da Silva está recebendo

Fotos: Linda Marinho              Texto: Regiane Castanon

Na escola João Paulo II foram realizados serviços de pintura, melhorando o ambiente para a volta às aulas


