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Obras da construção do novo Velório 
Municipal seguem em ritmo acelerado

Com o objetivo de criar 
um espaço adequado 
para que a população 
possa prestar as últimas 
homenagens aos seus 
entes queridos, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Obras, inten-
sifi ca o ritmo das obras 
do novo velório munici-
pal. Pag.3
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O Fundo Social da 
Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, pro-
moveu no último mês 
de outubro, a entrega 
dos kits de enxoval às 
gestantes atendidas 
no município pelo Pro-
grama Mãe Parnaiba-
na, que consiste em 
oferecer acompanha-
mento pré-natal du-
rante os nove meses 
de gestação.  Pag. 3
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Para evitar transtornos para as famílias, os velórios estão sendo realizados no Ginásio Frediani entre os dias 13 e 19 deste mês
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Mais de 2 mil empresas abertas em um ano

Cidade nos Planos de Deus
A palavra cidadania marca presença no 
discurso de toda pessoa que de alguma 
maneira, se mostra preocupada com os 
rumos da sociedade. Por ser muito em-
pregado, o vocabulário acabou ganhan-
do denotações desviadas do seu sen-
tido original. De certa forma existe um 
relacionamento estreito entre cidadania 
e luta por justiça, por democracia e ou-
tros direitos fundamentais da pessoa, 
entretanto, cidadão é aquele que tem 
consciência de que é sujeito de direitos 
e ao mesmo tempo, responsável por de-
veres. O cidadão é consciente das su-
as responsabilidades enquanto parte 
integrante de um grande e complexo or-
ganismo que é a coletividade para cujo 
bom funcionamento cada um tem que 
dar sua parcela de contribuição.
A cidadania é um fenômeno radical-
mente antropológico emana da estru-
tura pessoal. A lei deve regulamentar o 
exercício da cidadania, mas não é da 
sua competência outorga-la ao ser hu-
mano. Na sociedade grega e romana en-
contramos a valiosa distinção entre urbe 

Padre Antonio Marcos Soares 
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Localizada na Rua das Bananeiras, 17 – Parque Santana - Santana de Parnaíba - SP
As missas são realizadas as terças, quartas e sextas e sábados às 19h30

e aos domingos às 9h e às 19h30

 Em comemoração ao Dia das 
Crianças, a Unidade de Saúde Avan-
çada (USA) do Parque Santana, pro-
moveu no último dia 09, por meio do 
projeto “Contação de História”, ativi-
dades especiais para as crianças. Na 
ocasião elas puderam assistir as apre-
sentações da Banda e do Canil da 
Guarda Municipal Comunitária, além 
de ouvirem histórias e levarem para 
casa livros doados. 
 De acordo com Eduardo Christov, 
psicólogo da unidade, as crianças de-
vem ser desenvolvidas sempre, prin-
cipalmente no âmbito cultural. “Nós 
buscamos fazer um dia das crianças 
cultural, integrando-as socialmente. 
Hoje elas estão muito isoladas devido 
à informatização, como tablets, e de-
mais meios tecnológicos. Temos que 
introduzi-las na sociedade cultural”, 

Unidade de Saúde do Parque Santana promove
evento especial para comemorar o Dia das Crianças

e cidade: urbe é o espaço urbano, geo-
gráfi co e cidade é o intercambio cultural, 
circulação de ideias e serviços. Por isso 
os habitantes rurais podem ser denomi-
nados “cidadãos”, mesmo habitando fo-
ra da urbe.
Para ser cidadão não basta ter certidão 
de nascimento, votar, pagar tributos e 
obedecer às leis. Cidadania é compro-
misso histórico, é a capacidade de par-
ticipar nas decisões e ações da socieda-
de. O cidadão se aplica na apreensão da 
realidade em que vive, trabalha, sofre e 
se inter-relaciona a fi m de oferecer a so-
ciedade uma contribuição consciente e 
elaborada. A inconsciência e o “achismo” 
favorecem a manipulação e conduzem 
ao adesismo que reforça a prática da vio-
lência e da injustiça. O escravo mesmo 
produzindo riqueza, não é cidadão, é pe-
ça do sistema produtivo e isso vale para 
os trabalhadores da escravidão socioe-
conômica da era moderna, em que po-
dem ter liberdade intrapsíquica mas não 
possuem liberdade histórica.
A fé supõe o exercício da cidadania uma 

vez que o cidadão nunca é sozinho ou 
apenas para si. O cidadão é com os ou-
tros. Todo cidadão é concidadão e se 
con-cidadania, prevalece o individualis-

mo narcisista. Cidadania é participação 
bifacial: só existe cidadania quando se 
garantem os direitos de todos e se co-
bram os deveres de todos.

Texto: Gisele M Antunes      Foto: Antonio Barbosa

Texto:  Gisele M. Antunes
foto: Roberto Andrade

explicou o psicólogo. 
 Acompanhada pelo fi lho, a morado-
ra Priscila S. O. Santos ao falar sobre 
a festa, contou os resultados já obtidos 
no tratamento pelo fi lho. “Esses even-
tos são sempre muito bons. O trabalho 
dos profi ssionais tem sido um grande 
auxílio para as crianças e principalmen-
te para o desenvolvimento do meu fi lho, 
pois as terapias realizadas no local já 
surgiram resultados”, explicou.
 No fi nal da apresentação, o Su-
binspetor GMC Andre Pittner falou so-
bre o trabalho do Canil que está sem-
pre presente nos eventos promovidos 
pela administração. “Eventos como 
estes aproximam a Guarda Munici-
pal das crianças e faz com que pos-
samos trabalhar com elas, evitando 
assim que sejam infl uenciadas pelas 
drogas ou indivíduos que fazem par-

te da criminalidade. O showdog tem 
um intuito educativo e chama a aten-
ção das crianças e pais. A obediência 
e as brincadeiras além de fazer parte 

da apresentação deixam claro que te-
mos o total controle sobre o cão e que 
são treinados para defender a socie-
dade”, explicou Pittner.

USA Parque 
Santana 

promove evento 
em homenagem 

ao Dia da 
Criança
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O melhor programa de combate a mortalidade
infantil: Programa Mãe Parnaibana

Prefeitura entrega 400 novos Kits do Mãe Parnaibana

A prefeitura distribuiu mais 400 kits para as gestantes do município. Desde o início do programa, mais de três mil gestantes foram beneficiadas

 O Fundo Social da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, promoveu no úl-
timo mês de outubro, a entrega dos 
kits de enxoval às gestantes atendi-
das no município pelo Programa Mãe 
Parnaibana, que consiste em oferecer 
acompanhamento pré-natal durante os 
nove meses de gestação. 
 A primeira-dama, Selma Cezar aju-
dou a distribuir cerca de 400 kits de 
enxoval compostos por: saída mater-
nidade, pares de meias, pomada para 
assadura, calças plásticas, fraldas de 

pano, toalha de banho, mijões, maca-
cões, bodies, kit mamadeira, kit de es-
cova e pente de cabelo, cobertor, ba-
nheira, chupeta, bolsa gestante e kit 
papinha, além de um moderno carrinho.
 “Este é um dos melhores benefícios 
promovidos pela prefeitura, pois mui-
tas das mamães aqui presentes não 
têm condições de comprar um kit tão 
completo e de qualidade como este for-
necido pela prefeitura. Torço muito pa-
ra que este trabalho continue ajudando 
cada vez mais as gestantes da cidade”, 

Obras da construção do novo Velório 
Municipal seguem em ritmo acelerado

Funcionários 
trabalham na 
implantação 
das estruturas 
pré-moldadas 
do novo velório 
municipal que 
está previsto 
para ser 
inaugurado em 
Dezembro

Para evitar transtornos para as famílias, os velórios estão sendo realizados no Ginásio Frediani entre os dias 13 e 19 deste mês
Fotos: Marcio Koch      Texto: Renato Menezes

Fotos: Roberto Andrade / Marcio Koch

 Com o objetivo de criar um espaço adequado para que a po-
pulação possa prestar as últimas homenagens aos seus entes 
queridos, a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, intensi-
fi ca o ritmo das obras do novo velório municipal. 
 A construção acontece no terreno ao lado de onde se en-
contra o atual velório e já estão sendo implantadas as estruturas 
pré-moldadas do local, após a instalação dará início as obras 
de alvenaria e vedação. Para proporcionar mais comodidade às 
famílias que perderam entes queridos, entre os dias 13 e 19 de 
outubro o Ginásio Frediani será utilizado provisoriamente como 
velório, prazo necessário para conclusão desta fase das obras.
 Previsto para ser inaugurado em dezembro deste ano, o no-
vo velório contará com cinco salas para acomodar melhor tanto 
a urna mortuária, quanto aos seus familiares, sala de espera de 
140 m² com capacidade para acomodar mais de cem pessoas, 
sala de preparação do falecido, espaço ecumênico para realiza-
ção de cerimônias religiosas, sanitários, sendo um deles voltado 
para portadores de necessidades especiais (PNE), espaço ad-
ministrativo com copa, sala de apoio, local destinado para de-
pósito de materiais diversos, além da ampliação do estaciona-
mento em mais 20 vagas.

falou Jenifer Gomes da Silva, moradora 
do bairro Colinas da Anhanguera.
 Durante a entrega, Selma Cezar fa-
lou da satisfação de poder oferecer es-
ses serviços às mamães do município. 
“Nossa cidade é a única entre as 39 
da região metropolitana que promo-
ve uma ação social como esta. E pa-
ra mim é muito gratifi cante, ver no ros-
to destas mulheres a alegria em poder 
ganhar este kit de qualidade e saber 
que vai ajudar muito no cuidado com o 
bebê”, concluiu a primeira dama.

 Para receber o enxoval, as futuras 
mães devem participar do programa de 
pré-natal, oferecido pelas unidades da 
Rede Municipal de Saúde do municí-
pio. Durante o período de gravidez, as 
gestantes são acompanhadas por um 
médico ginecologista obstetra, além de 
contarem com a realização de exames, 
fornecimento de orientações, escla-
recimento de dúvidas, e um cartão de 
transportes que permitem que elas usu-
fruam gratuitamente de transporte pú-
blico, para exames e consultas.
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100 km de iluminação já pagas 19 bairros contemplados

Santana de Parnaíba promove grande evento do
“Outubro Rosa” para conscientização da população

O evento contou com um grande público que engajados na campanha de prevenção contra o 
câncer de mama fizeram uma caminhada pelas ruas do Centro Histórico

 O último sábado 11/10, foi marcado 
por um lindo dia de sol e pelo grande 
evento realizado pelo Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura de Santana 

de Parnaíba, que serviu para lembrar a 
toda a população que Outubro é o mês 
em que o mundo volta os olhares para 
o problema do Câncer de Mama.

Texto: Estela Eduardo     Fotos: Roberto Andrade

Prefeitura de Santana de Parnaíba promove uma 
linda festa em comemoração ao Dia dos Professores

Em uma festa animada e descontraída os professores da rede municipal puderam se divertir ao som da Mega Banda 
Show e além do almoço os professores participaram de sorteio de TVs e notebooks

 Os professores desempenham um papel de 
extrema importância, e para comemorar o dia 
deles, a Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Educação, realizou no último dia 14/10, uma 
grande confraternização para homenageá-los.
 Realizado no Ville Sport Show que teve toda 
a sua decoração remetida aos anos 60, o even-
to contou com a participação do Prefeito Elvis 
Cezar e da primeira-dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, Selma Cezar, dos 
vereadores, Alemão da Banca, Amâncio Neto e 
Zé Cardoso, além de demais secretários.
 Na festa cerca de dois mil professores da 
rede municipal puderam se divertir ao som da 
Mega Banda Show, que tocou hits dos anos 60, 
70 e 80 até os dias atuais e participar de um 
delicioso almoço com churrasco, refrigerante 
e suco, e de sobremesa sorvetes.  Ao fi nal da 
confraternização foi realizado sorteio de diver-
sos prêmios como TVs e Notebooks. 
 A diretora do Colégio Municipal “Maria Fer-
nandes”, Fernanda Felipe falou sobre o traba-
lho que a administração vem desenvolvendo 
na educação. “Nunca se viu antes um traba-
lho tão grandioso e tanto investimento na edu-
cação, nós percebemos que os projetos são 
de qualidade, a aprendizagem é signifi cativa, 
percebemos o interesse dos alunos, o conten-
tamento dos pais e participação dos muníci-
pes. É um prefeito que investe no munícipio e 
na população. Estamos sendo muito valoriza-
dos”, ressaltou.

Fotos: Marcio Koch            Texto: Cintia Almeida 

seus principais tipos ajuda a compreen-
der melhor a doença. O diagnóstico po-
sitivo não é fácil de ser encarado, mas 
é importante estar bem informado para 
conversar com um médico oncologista 
sobre os tratamentos mais apropriados 
para cada caso, aquele que terá a maior 
chance de cura no menor tempo possí-
vel, daí a necessidade de se descobrir a 
doença no início.
 A moradora Márcia Maria Creolan-
des falou sobre o exame: “Eu perdi mi-
nha avó e minha mãe para essa terrível 
doença, todos os anos eu realizo a mi-
nha mamografi a rigorosamente. Mui-
tas mulheres deixam de fazer por ver-
gonha ou medo, eu aconselho a todos 
que conheço que não deixem de fazer 
o exame e de procurar ajuda médica 
sempre”, declarou a munícipe.
 A mamografi a é o exame mais efi caz 
para diagnosticar o câncer, e deve ser 
realizado uma vez por ano em mulhe-
res de 40 anos ou mais, pois é a partir 
dessa idade que o risco dessa doença 
começa aumentar signifi cativamente. 
Quando descoberto no início a chances 
de cura chegam a 95% dos casos.

 O dia começou com uma caminha-
da pelo centro da cidade que serviu 
para chamar atenção de todos que cir-
culavam pela região. O ponto de che-
gada foi a praça do centro histórico, 
14 de novembro. Logo após, os par-
ticipantes puderam se divertir com a 
aula de zumba promovida pelo grupo 
Shekinah. Em seguida todos acompa-
nharam relatos e um desfi le de mulhe-
res que venceram na luta contra essa 
doença. Também houve o sorteio de 
diversos brindes.
 Outubro Rosa é um movimento in-
ternacionalmente conhecido, o nome 
se dá em referência ao mês e a cor do 
laço que simboliza a luta contra o cân-
cer de mama. O objetivo dessa ação 
é de chamar a atenção da população, 
empresas e entidades para o diagnós-
tico precoce dessa doença que anual-
mente tira a vida de muitas mulheres. 
Só no Brasil 12 mil mulheres morrem 
por ano vítimas do câncer. Mas é im-
portante saber que ela não acomete só 
a população feminina.
 O câncer de mama pode se mani-
festar de diversas formas, conhecer 



5

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 18 a 24 de outubro de 2014

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br    Ano II - Edição 49

16ª cidade com melhor índice de desenvolvimento
humano do país

Prefeitura de Santana de Parnaíba faz 
grande investimento no esporte

Realizado no último sábado no Ginásio do Cento e Vinte o evento contou com a participação de 306 atletas de várias regiões da cidade; ao lado o atleta mirim Isaque Butura exibindo as medalhas

Acima e ao lado 
as campeãs das 
categorias juve-
nil e senior, po-

sam para foto no 
podium com as 
suas medalhas

 A Prefeitura de Santana de Parna-
íba, por meio da Secretaria Municipal 
de Atividade Física, Esportes e Lazer 
(SMAFEL), promoveu no último sába-
do 11/10, a 2ª Edição do Festival In-
terno de Natação que visa estimular os 
moradores sobre a importância da prá-
tica esportiva para todas as idades. 
 As provas aconteceram no Ginásio 
de Esportes do Bairro Cento e Vinte e 
contou com a participação de 306 atle-
tas divididos em oito categorias: Pré-
-mirim, mirim, master (níveis 1 a 8), pe-
tiz, infantil, juvenil, Junior e sênior. 
 Após a execução dos hinos Nacio-
nal e de Santana de Parnaíba, as crian-
ças da categoria boinha e patinho, 
com idades de dois a seis anos fi zeram 
uma participação recreativa. Em se-
guida, foi a vez das categorias master 
para atletas a partir dos 25 anos. Ven-
cedor da categoria 08, Luis Soares Oli-
veira, de 68 anos, além de muita gar-
ra, mostrou que a idade não é pretexto 
para não praticar atividade física.
 “Sempre pratiquei atividades des-
de a minha época de juventude e fi co 
feliz em ver crianças, adolescentes, 
participando. São ações como esta 
que dão oportunidade aos moradores 
além de praticar esporte, fazer disso 
uma opção de lazer para todos que 
contribuem para melhorar a qualidade 
de vida, os responsáveis estão de pa-
rabéns e que continuem com essa ini-
ciativa” falou Luís.

Fotos: Marcio Koch     Texto: Renato Menezes 

 Depois vieram as categorias pré-
-mirim (07 e 08 anos), mirim, (09 e 10 
anos), petiz (11 e12 anos), seguidos 
pelos atletas do nível Juvenil e Junior. 
Os atletas da classe sênior foram os úl-
timos a caírem na água em busca da 
vitória e deram um exemplo de desem-
penho e espírito esportivo. 
 Todos os competidores receberam 
medalhas pela participação no festi-
val, já os vencedores de cada catego-
ria receberam medalhas de ouro, pra-
ta e bronze. O público presente deu 
um show de animação e aprovaram o 
evento esportivo. 
 “Sempre que possível eu partici-
po dos torneios, pois faço aulas de 
hidroginástica e natação na Fazendi-
nha e acho maravilhosas as atividades 
promovidas pela Secretaria de Espor-
tes, não só natação, mas caminhadas, 
danças. Isso dá um ânimo, vale a pe-
na”, comentou Josineide Maria, mora-
dora do Cento e Vinte e uma das ven-
cedoras da categoria Master 6.
 Para o coordenador de Atividades 
Aquáticas da SMAFEL, Leandro Bar-
bosa, o objetivo do evento foi alcan-
çado: “A natação é uma modalidade 
que traz vários benefícios e hoje tu-
do correu perfeitamente. Quero agra-
decer a equipe da SMAFEL, nossos 
professores de natação que se empe-
nharam e se dedicaram para que este 
evento pudesse acontecer”, agrade-
ceu o coordenador.

Festival Interno de Natação no Bairro Cento e Vinte reúne 306 atletas
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A 5ª melhor cidade do Estado para se investir

Santana de Parnaíba tem emocionantes � nais 
dos Campeonato Municipal de Futebol 2014 

 No fi nal de semana 11 e 12/10, o 
Campo da Vila foi palco de importan-
tes decisões dos Campeonato Munici-
pal de Futebol na cidade. A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria Municipal de 
Atividade Física, Esportes e Lazer, pro-
moveu fi nais memoráveis protagoniza-
das pelas equipes da região.
 A rodada começou no sábado, com 
a decisão da Categoria Veteranos que 
colocou frente a frente às equipes do 
Unidos da Fazendinha e o U.G.V. do 
bairro Cento e Vinte. Com o apoio da 
torcida, o time do Cento e Vinte cria-
va as melhores oportunidades e leva-
va mais perigo a meta do goleiro Paulo 
Cesar, da Fazendinha. 
 Em um lance de ataque do Unidos 
da Fazendinha, o zagueiro do UGV fez 
falta dura e após reclamação acabou 
expulso. Com um jogador a mais, o 
Unidos da Fazendinha passou a domi-
nar a partida e abriu o marcador após 
cobrança de escanteio, o atacante 
Claudio Pereira se antecipou ao golei-
ro e fez um a zero. 
 Mas a vantagem não durou muito. 
Após disputa na área adversária, o za-
gueiro do time da Fazendinha fez pê-
nalti, convertido pelo atacante Odair 
Cardoso, igualando o placar. Em outro 
lance o zagueiro Eduardo, do Unidos 
da Fazendinha fez falta dura e também 
foi expulso, deixando as duas equipes 
com o mesmo número de jogadores. 
 O jogo terminou empatado e a de-
cisão foi para as penalidades. E aí bri-
lhou a estrela do Goleiro Sardinha, do 
UGV que defendeu duas cobranças. 
Coube ao jogador que empatou a par-
tida bater o pênalti que deu o primei-
ro título da categoria para a equipe do 
bairro Cento e Vinte.
 “Soubemos conduzir a partida e eu 
fui feliz e consegui defender as cobran-
ças necessárias para que conquistás-
semos este campeonato que eu dedi-
co a Deus, a toda a minha família e aos 
meus companheiros que se entrega-
ram dentro de campo”, falou Sardinha, 
um dos heróis da conquista.
 Já no domingo foi a vez de conhe-
cermos os campeões da 1ª e 2ª divisão 
dos campeonatos que tiveram início 
em meados do mês de março, reunin-
do equipes de diversos bairros.
 Os times Vila Bahia e Vila Nova 
abriram a rodada do dia pela segun-
da divisão. A partida teve lances in-
críveis e muitos chutes a gol para as 
duas equipes, mas o primeiro tempo 
terminou no zero a zero. No segundo 
tempo, a disputa se manteve acirrada, 
mas, o Vila Bahia mostrou superiori-
dade e abriu o placar com cobrança 
de falta do camisa nove Dioleno Gon-

Campeão 1ª Divisão: Esporte Clube Refúgio
Vice-Campeão: GR Parnaibano
Goleiro Menos Vazado ...........Mayck Henrique – Refúgio 
Artilheiro .................................Jeferson Luiz – São Luiz
Melhor Jogador da Partida .....Eric Marinho – Refúgio
Campeão 2ª Divisão: Vila Bahia
Vice-Campeão: Vila Nova
Goleiro Menos Vazado ...........Robson Aparecido – Unidos da Fazendinha 
Artilheiro .................................Dioleno Gonçalves – Vila Bahia 
Melhor Jogador da Partida .....Jordean Nunes – Vila Nova
Campeão Veteranos: U.G.V. (Cento e Vinte)
Vice-Campeão: Unidos da Fazendinha
Goleiro Menos Vazado ...........Paulo Cesar – Unidos da Fazendinha
Artilheiro .................................Fabiano Riuto – UBAC – Colinas
Melhor Jogador da Partida .....Evandro Mariano – U.G.V – Cento e Vinte

çalves, aos 28 minutos do segundo 
tempo. Com o gol, os jogadores ga-
nharam fôlego e partiram pra cima do 
Vila Nova que com um jogador a me-
nos, expulso por um entrada grave, 
tomou mais um gol, perdendo a taça 
por dois a zero para o Vila Bahia.
 “Sempre joguei como goleiro. Esse 
foi o meu primeiro ano como jogador e 
conquistar a artilharia de um campeo-
nato é bom demais”, falou Dioleno, ar-
tilheiro do torneio, com nove gols.
 A segunda partida do dia defi niu 
o campeão da primeira divisão e en-
cerrou a edição 2014 do campeona-
to. O jogo entre Refúgio e Parnaibano 
foi apitado pelo arbitro aspirante FIFA, 
Guilherme Ceretta de Lima.
 Bem equilibrado, o jogo com ata-
ques e contra-ataques que levanta-
vam a animada torcida terminou o 
primeiro tempo no zero a zero. O se-
gundo tempo foi marcado por muitas 
faltas e expulsão de dois jogadores de 
ambos os times. 
Após uma disputa de bola na grande 
área do Parnaibano, o jogador do time 
Refúgio foi derrubado e o pênalti foi 
marcado. O zagueiro camisa 3 chamou 
a responsabilidade e cobrou marcando 
o único gol da partida que deu a vitória 
para o time que fez a melhor campa-
nha do torneio com apenas um empa-
te. O Refúgio conquistou ainda o troféu 
de Goleiro Menos Vazado e Melhor Jo-
gador da partida. (confi ra quadro abai-
xo com as premiações).

Fotos: Marcio Koch / Linda Marinho       Texto: Renato Menezes 

Esporte Clube Refúgio vence GR Paranaibano e conquista a 1ª Divisão do futebol municipal

O título da 2ª divisão ficou com  a equipe do Vila Bahia

Os jogadores 
do UGV posam 

com o troféu de 
campeão de fu-
tebol - categoria 

veterano
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A cidade mais segura do Estado de São Paulo
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 065/14 – Proc. Adm. nº 1322/14
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Espanha, nº 462 casa 01 
– Bairro Jd. São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Leonoura da Silva de Oliveira, 
para acomodação de desabrigados, no valor total de R$ 850,00 (Oitocentos 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, 15 de Outubro de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 066/14 – Proc. Adm. nº 1323/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: das Ameixeiras, nº 138 
casa 01 – Bairro Pq. Santana II – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Valdeito Silva Souza, para 
acomodação de desabrigados, no valor total de R$ 850,00 (Oitocentos 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, 15 de Outubro de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 067/14 – Proc. Adm. nº 1324/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av. Brasil, nº 1151 casa 03 – 
Bairro Jd. São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Luzaldo Cremm Vieira , para acomoda-
ção de desabrigados, no valor total de R$ 850,00 (Oitocentos 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, 15 de Outubro de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRO DE PREÇOS
PE N.º 023/14 – Proc. Adm. Nº 1068/14

Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de
Fórmula de hidrolisado proteico de soja (Pregomin Pepti) Lata com 400g

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 111/2014 – Empresa: Nu-
triport Comercial Ltda para o item 01 – R$  110,00/Lata c/ 400g.

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 065/14 – Proc. Adm. Nº 945/14

Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Cateter, Escalpe e Dispositivos de Punção
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 109/2014 – Empresa: Vi-
tal Hospitalar Comercial Ltda para os itens 01 – R$ 1,40/Unid, 02 – R$ 1,35/Unid, 03 – R$ 1,35/Unid, 05 – R$ 1,37/
Unid e 06 – R$ 1,40/Unid, ATA 110/2014 – Empresa: Jupiter Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares 
Ltda EPP para os itens 08 – R$ 0,42/Unid, 09 – R$ 0,42/Unid, 10 – R$ 0,42/Unid e11 – R$ 0,42/Unid e ATA 113/2014 
– Empresa: Quality Medical Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP para os itens 04 – R$ 1,57/Unid, 
e 07 – R$ 0,45/Unid.

Santana de Parnaíba, 15  de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 069/14 – Proc. Adm. Nº 1009/14

Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza,
a fim de suprir asnecessidades da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 114/2014 – Empresa: King 
Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda para o Lote 01 – itens 1.1 – R$ 3,20/Frasco, 1.2 – R$ 6,90/Frasco, 1.3 
– R$ 9,50/Frasco, 1.4 – R$ 6,95/Frasco, 1.5  – R$ 9,90/Frasco, 1.6 – R$ 11,30/Frasco, 1.7 – R$ 4,70/Frasco, 1.8 – R$ 
1,90/Frasco, 1.9 – R$ 9,70/Frasco, 1.10 – R$ 4,20/Frasco, 1.11 – R$ 3,20/Frasco, 1.12 – R$ 6,90/Frasco,  1.13 – R$ 
2,90/Frasco, 1.14 – R$ 5,60/Frasco, 1.15 – R$ 1,62/Unid, 1.16 – R$ 15,80/Frasco, 1.17 – R$ 7,30/Pacote, 1.18 – R$ 
7,85/Unid, 1.19 – R$ 4,90/Frasco e 1.20 – R$ 2,85/Unid, Lote 02 – itens 2.1 – R$ 64,90/Galão, 2.2 – R$ 12,80/Frasco, 
2.3 – R$ 6,60/Pacote, 2.4 – R$ 6,60/Pacote, 2.5 – R$ 3,05/Pacote, 2.6 – R$ 8,40/Rolo, 2.7 – R$ 27,25/Pacote, 2.8 
– R$ 5,20/Pacote, 2.9 – R$ 1,95/Unid, 2.10 – R$ 2,69/Unid, 2.11 – R$ 0,90/Unid, 2.12 – R$ 14,50/Frasco, 2.13 – R$ 
23,60/Galão e 2.14 – R$ 11,90/Frasco, Lote 03 – itens 3.1 – R$ 8,90/Unid, 3.2 – R$ 4,70/Unid, 3.3 – R$ 72,90/Rolo, 
3.4 – R$ 6,90/Unid, 3.5 – R$ 54,00/Unid, 3.6 – R$ 195,00/Unid, 3.7 – R$ 55,90/Unid, 3.8 – R$ 5,45/Cento, 3.9 – R$ 
2,55/Cento, 3.10 – R$ 12,90/Unid, 3.11 – R$ 3,50/Unid, 3.12 – R$ 8,60/Unid, 3.13 – R$ 9,70/Unid, 3.14 – R$ 24,50/
Unid, 3.15 – R$ 1,80/Pacote, 3.16 – R$ 0,95/Unid, 3.17 – R$ 21,50/Pacote, 3.18 – R$ 45,50/Rolo, 3.19 – R$ 4,10/
Caixa, 3.20 – R$ 1,20/Unid, 3.21 – R$ 1,90/Maço, 3.22 – R$ 21,90/Unid, 3.23 – R$ 10,90/Pacote, 3.24 – R$ 6,60/
Unid, 3.25 – R$ 43,00/Rolo, 3.26 – R$ 139,50/Caixa, 3.27 – R$ 8,60/Unid, 3.28 – R$ 29,30/Unid, 3.29 – R$ 25,90/
Unid, 3.30 – R$ 23,70/Unid, 3.31 – R$ 47,30/Pacote, 3.32 – R$ 44,40/Pacote, 3.33 – R$ 135,90/Pacote, 3.34 – R$ 
84,90/Cento, 3.35 – 54,50/Cento, 3.36 – R$ 39,90/Cento, 3.37 – R$ 119,90/Cento, 3.38 – R$ 77,90/Cento, 3.39 – R$ 
288,80/Caixa, 3.40 – R$ 11,50/Pacote, 3.41 – R$ 19,50/Unid, 3.42 – R$ 12,30/Unid, 3.43 – R$ 12,70/Unid e 3.44 – 
R$ 39,50/Unid e ATA 115/2014 – Empresa: Três Lagoas Comércio de Sacarias e Embalagens Ltda EPP para o Lote 
04 - itens 4.1 – R$ 28,46/Unid, 4.2 – R$ 5,09/Par e 4.3 – R$ 2,05/Pacote e Lote 05 – itens 5.1 – R$ 1,59/Unid, 5.2 – 
R$ 63,82/Unid e 5.3 – R$ 2,91/Dúzia.

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 075/14 – Proc. Adm. Nº 1075/14

Registro de preços para locação de equipamentos de som
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 101/2014 – Empresa: 
Welliton Donizete Ferri Alves da Silva ME para os Lotes 03 – R$ 988,88/Diárias, 04 – R$ 1.371,66/Diárias, 06 – R$ 
5.766,66/Diárias, 07 – R$ 1.287,00/Diárias, 09 – R$ 2.770,00/Diárias, 13 – R$ 1.270,83/Diárias, 14 – R$ 2.530,00/
Diárias, 19 – R$ 2.666,66/Diárias, 20 – R$ 2.933,33/Diárias, 22 – R$ 2.583,33/Diárias, 23 – R$ 4.833,33/Diárias, 25 – 
R$ 2.650,00/Diárias, 26 – R$ 1.362,50/Diárias, 27 – R$ 2.880,00/Diárias, 29 – R$ 1.460,00/Diárias, 31 – R$ 1.571,33/
Diárias, 33 – R$ 4.900,00/Diárias, 36 – R$ 1.600,00/Diárias, 39 – R$ 3.000,00/Diárias, 46 – R$ 1.625,00/Diárias, 48 – 
R$ 2.800,00/Diárias, 50 – R$ 2.460,00/Diárias, 51 – R$ 2.450,00/Diárias, 55 – R$ 2.960,00/Diárias, 56 – R$ 2.960,00/
Diárias e 57 – R$ 600,00/Diárias.

Santana de Parnaíba, 08 de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 084/14 – Proc. Adm. Nº 1097/14

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de cotovelo, luva e cano pvc (para esgoto),
em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 104/2014 – Empresa: An-
derson Christensem Pereira Ferramentas EPP para o item 01 – R$ 12,80/Unid, ATA 107/2014 – Empresa: Paulo Cé-
sar Cataldo ME para o item 04 – R$ 30,00/Unid e ATA 112/2014 – Empresa: Brama Materiais para Construções Ltda 
para os itens 02 – R$ 1,90/Unid, 03 – R$ 1,97/Unid e 05 – R$ 78,00/Barra .

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 085/14 – Proc. Adm. Nº 1098/14

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de tubos e canaletas de concreto,
em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 106/2014 – Empresa: Gua-
rani Material para Construção Ltda para os itens 03 – R$ 96,03/Unid, 04 – R$ 183,00/Unid, 05 – R$ 267,00/Unid e 
06 – R$ 35,00/Unid e ATA 108/2014 – Empresa: Paulo César Cataldo ME para os itens 01 – R$ 40,00/Unid, 02 – R$ 
50,85/Unid e 07 – R$ 19,21/Unid .

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

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

Portaria n.º 060/14 de 10/10/14 – Fica Instituída Comissão Processante, para apurar os atos de concessão da aposen-
tadoria de FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DA SILVA, por infração ao caput e parágrafo 1º do art.120, e inciso X do 
art. 226, ambos da LC 001/95, que terá a seguinte composição:
Presidente: Leonardo Correa Sigolo
Secretário: Enio Fusco Pavan
Membro: Dinamar Pereira de Menezes Prestes
Membro: Ana Maria Borba Gutierrez
Membro: Silvana Troiano

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

Portaria n.º 059/14 de 10/10/14 – Fica Instituída Comissão Processante, para apurar os atos de concessão da apo-
sentadoria de JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA, por infração ao caput e parágrafo 1º do art.120, da LC 001/95, que terá 
a seguinte composição:
Presidente: Leonardo Correa Sigolo
Secretário: Enio Fusco Pavan
Membro: Dinamar Pereira de Menezes Prestes
Membro: Ana Maria Borba Gutierrez
Membro: Silvana Troiano

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

Santana de Parnaíba, 16 de Outubro de 2014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CHAMAMENTO DO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO 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 ARCAN-
JO, N.º90, CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 002/2012 MONITOR ASSISTENCIAL: 039- MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA PROCÓPIO-RG/
SP-25.817.292-7. 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO PRA-
ZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO 
MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 002/2013 TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40H): 018-JULIANA CÁSSIA DA SILVA-RG/SP-36.014.774-4. 
CONCURSO PÚBLICO 003/2013 PEBII – LÍNGUA PORTUGUESA: 032- FERNANDO SOARES BACCEGA-RG/SP-41.936.238-1. 
CONCURSO PÚBLICO 004/2013 ENGENHEIRO CIVIL: 015- VIVIAN CRISTINA MATIASSI-RG/SP-44.984.234-4. CONCURSO 
PÚBLICO 001/2014 AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: 020- ROSANGELA TEREZINHA RIBEIRO SANTOS-RG/SP- 
22.128.633-0; 021- CLARICE MANZANO NOGUEIRA-RG/SP-10.645.537-0; 022- VÂNIA SILVA ALVES DOS SANTOS-RG/SP-
18.304.643-2; 023- LUCIENE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ROCHA-RG/SP-22.962.045-0; 024- FABIANE QUEIROZ DA SILVA 
CARDOSO GUIMARÃES-RG/SP-43.106.824-0; 025- SAMANTA RABELO DA SILVA DOS SANTOS LUZ - RG/SP-27.713.018-9. 
PROFESSOR ADJUNTO: 001- GISELLE LONCAREVICH DA SILVA-RG/SP-40.417.635-5. PEBII – FILOSOFIA: 001- OLAVO VI-
NICIUS BARBOSA DE ALMEIDA-RG/SP-34.794.231-3. PEBII – MATEMÁTICA: 001- EVANDRO RIBEIRO BARBOSA-RG/SP-
23.269.101-0; 002- SIMONE DOS PASSOS-RG/SP-30.746.823-9; 003- RENATA GONÇALVES MELO-RG/SP-25.087.561-5. 
MÉDICO:001- CHRISTIAN LEONADO FERREIRA CAMPOS-RG/SP-2.125.169; 002- KLAUS WERNER FELS-RG/SP-19.290.704-
9; 003- CÁSSIA TAKAKO OMAGARI-RG/SP-18.477.274-6; 004- IZABELLA VIEIRA SOUTO-RG/MG-12.296.893. MÉDICO EN-
DOCRINOLOGIA: 001- KARLA FABIANA BRASIL GOMES-RG/SP-204.982. MÉDICO GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA: 002- SIDNEY 
DIONISIO TOLEDO-RG/SP-467358. MÉDICO PEDIATRIA: 001- JOSÉ PEDRO GENTIL ALMEIDA ROLLO-RG/SP-33.591.590-5; 
002- NADYA ALEXANDRO CAVALHEIRO ROLLO-RG/SP-33.232.822-3; 003- PATRÍCIA HELENA FARIA DE SANT’ANNA-RG/
SP-11.658.844-5; 004-JESSICA TARDIM LOPES-RG/SP-41.878.677-X. MÉDICO PNEUMOLOGIA: 001- DENISE QUINTA 
REIS-RG/SP-13.551.957. MÉDICO PLANTONISTA: 002- FÁBIO FARO WESCHE-RG/SP-58.401.121-0; 003- RUBENS FONTES 
AUGUSTO-RG/SP-11.814.888-6; 004- GUILHERME MOUTINHO PAES-RG/SP-52.673.817-0; 005-EDSON ANTONIO PEREIRA
-RG/SP-3.941.332-9; 006- YARA GOMES FALCAO DE ALMEIDA-RG/SP-98001294300; 007- DANIELLI BRUSSI DE CARVA-
LHO-RG/SP-44.175.341-3; 008- ROGÉRIO CLOVIS DE OLIVEIRA-RG/SP-16.935.198-1; 009-GABRIEL ARAUJO CASTRO DOS 
SANTOS-RG/SP-33.964.816-8; 010- RENATO SEICHI SUEYOSHI-RG/SP-22.113.274; 011- SEVERINO ARMANDO DANTAS 
BRESCIANI-RG/SP-8.539.007; 012- ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI-RG/SP-36.338.822-9; 013- WAGNER CESAR 
GUIMARAES-RG/SP-52.521.761-7; 014- MARIA OLIVEIRA ROCHA-RG/SP-32.448.610-8; 015- DANILO FERRARESI-RG/SP-
28.413.193-3; 016- ARIOVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR-RG/SP-34.520.551-0; 017- ANA LEDA SOARES BELLOT DE 
SOUZA-RG/SP-6.381.442-0; 018- CESAR AUGUSTUS GUTTILLA-RG/SP-13.598.261-3; 019- CLAUDIA VALÉRIA RIBEIRO DIAS
-RG/SP-6.660.587-4; 020- WALID NABIL OURABI-RG/SP-43.937.736-5; 021- SHEILA ALVES DOS REIS-RG/SP-45.707.112-6; 
022-ANDERSON LEMES DOS SANTOS-RG/SP-6.083.883-6. MÉDICO PLANTONISTA - PEDIATRIA: 004- PATRÍCIA LAFONTE 
DE AZEVEDO-RG/SP-30.413.093-X; 005-WALDYR APARECIDO TAMBURUS-RG/SP-3.548.946-7. 

SANTANA DE PARNAÍBA, 17 DE OUTUBRO DE 2014.
PREFEITURA DO MÚNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA




