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Pensando em nossas mães Prefeitura de Santana
de Parnaíba cria 1.350 novas vagas de creche

Além das 1350 novas vagas no próximo dia 07 de fevereiro a Prefeitura inaugura creche no bairro do 120 que atenderá 300 crianças

Acesse o site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
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A Secretaria de Educação de Santana de Par-
naíba anunciou nessa semana que a Prefeitura 
criou 1350 novas vagas para as creches da re-
de municipal de ensino.  Pág. 5

80 milhões de investimentos em infraestrutura

Prefeitura acerta os últimos detalhes para 
inauguração da creche do Bairro Cento e Vinte

Pensando em propor-
cionar um local adequa-
do onde as mães pos-
sam deixar seus fi lhos 
para trabalhar, a Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria de Obras acerta os 
últimos detalhes para 
inauguração da Creche 
Mariazinha Fernandes, 
no bairro Cento e Vin-
te. Iniciado em Julho de 
2012, os trabalhos es-
tão praticamente con-
cluídos e a inauguração 
será no dia sete de feve-
reiro. Pág. 4
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Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Construção da Base do Corpo de Bombeiros

Cidade nos Planos de Deus com o pastor Misael Nascimento
TEMA: VIVER PARA SER FELIZ 

“Fizeste-me conhecer os caminhos 
da vida; encher-me-ás de alegria na 
tua presença” (Atos 2:28).

Viver é antes de tudo uma dádiva, 
pois, na corrida da vida, Deus nos 
presenteou, trazendo-nos ao mun-
do. Já dizia o poeta: “a vida é feita 
de escolhas”, e é através delas que 
determinamos o rumo da nossa vi-
da em busca de ser feliz. Ser feliz 
não é apenas ter uma boa casa, um 
belo carro ou até mesmo muito di-
nheiro. Mas a certeza de que a vida 
está sendo conduzida nos propósi-
tos de Deus e na esperança que ao 
completar a carreira na terra, há de 
Deus para nós um galardão no céu. 

Pastor  Misael José do Nascimento
Igreja Ev. Assembléia de Deus – Min. Belém

Av. Copacabana, 56 

Dias de culto:
domingo das 18h00 ás 20h00

terça-feira das 19h30 as 21h00
e quinta-feira das 19h30 as 21h00

Viver só tem sentido quando deixa-
mos de lado nosso egoísmo, arro-
gância, ambições humanas e co-
locamos vida na vida, ou seja, nos 
importamos com o próximo de tal 
maneira que as suas necessidades 
toquem profundamente as nossas 
emoções e nos sensibilize a ponto 
de nos mover de intima compaixão, 
fazendo assim com que venhamos 
espontaneamente praticar o amor. 
Considero a vida como um misté-
rio; E só quem há descobre são os 
sábios, porque viver não é somente 
o simples fato de estar respirando. 
Pense nisso. Julgo não a ter desco-
berto totalmente. Mas como o ga-
rimpeiro garimpa a terra procuran-
do o ouro, assim devemos cada dia 
descobrir as fases da vida.

Foto: Sandro Almeida

Com muita música e diversão, o primei-
ro dia do Projeto “Férias na Pista” re-
alizado na última quarta-feira (21/01) 
atraiu jovens de vários pontos da cida-
de para a Pista de Skate no bairro da 
Fazendinha, onde tiveram momentos 
de muita agitação e lazer.
 Promovido pela Coordenadoria Mu-
nicipal da Juventude (Comujuv), o even-
to reuniu Dj´s tocando o melhor som das 
pistas que agitaram o público, além de 
um grupo de break e grupo de dança 
Geração Ypsilon que fez diversas co-
reografi as ao som do Black music que 
animou a platéia presente. 
Aldean Gonçalves, morador da Cidade 
São Pedro fala sobre seu apoio a esta  
iniciativa:“é uma idéia legal, porque reú-
ne todos os jovens que estão em busca 
de diversão, aproxima a galera de ou-
tros bairros, inclusive pessoas de ou-
tros locais, até de outros estados, dei-
xando o município em evidência. É algo 
que precisa continuar, principalmente 
aos fi nais de semana. Se fi zer todo dia, 
eu estarei aqui prestigiando” falou.

Fotos:Marcio Koch     Texto: Renato Menezes 

Jovens assistem a apresentação do grupo de dança Ypsilon no palco da Pista de Skate da Fazendinha

Projeto “Férias na Pista”
agita pista de Skate na Fazendinha

 O local também contou com uma 
tabela de basquete, cedida pela Se-
cretaria de Educação, que foi uma das 
principais atividades praticadas pelos 
visitantes. No coreto, os jovens se arris-
cavam a fazer a travessia no slackline, 
uma fi ta elástica que permite ao prati-
cante andar e fazer manobras: “O se-
gredo está no equilíbrio, é uma maneira 
de você poder exercitar o corpo e re-
laxar a mente. Acho bacana a prefeitu-
ra proporcionar este tipo de evento, on-
de as pessoas possam fazer atividades. 
Além de conhecer esta nova modalida-
de esportiva, ajuda também a tirar as 
crianças das ruas e espero que acon-
teça mais vezes eventos como esse no 
município”, comentou Felipe Silva, mo-
rador do Colinas da Anhanguera e pra-
ticante de slackline há cerca de um ano.
  Para quem perdeu a primeira edição 
e não tem programa para o restante das 
férias, o projeto ainda vai acontecer nos 
dias 28 e 31 de janeiro e nos dias 04, 
11 e 14 de fevereiro, das 17h às 22h na 
Pista de Skate da Fazendinha.
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Construção do novo terminal rodoviário

 Sempre tratada como uma das prio-
ridades desta administração, a pre-
feitura faz um grande investimento na 
área da saúde. Uma destas importan-
Fotos: Marcio Koch         Texto: Renato Menezes 

A conclusão da ampliação da UBS do bairro Cento e Vinte estão previstas para Abril de 2015

Prefeitura realiza obras de ampliação
na UBS do bairro Cento e Vinte

tes obras, realizada por meio da Secre-
taria de Obras é a ampliação da Uni-
dade Básica de Saúde do bairro Cento 
e Vinte, que foi inaugurada em 99 e é 

uma das mais antigas da cidade.
 Devido ao aumento da população 
nos últimos anos, o local não tinha es-
paço compatível com a demanda de 

atendimentos e o objetivo da amplia-
ção é proporcionar um ambiente mais 
adequado para que os moradores da 
região sejam assistidos com mais co-
modidade. Iniciadas em outubro do 
ano passado, as obras estão na fase 
de alvenaria e acabamento e seguem 
em ritmo intenso. 
 No local serão construídos mais 
seis consultórios gerais, além de dois 
consultórios ginecológicos e odonto-
lógicos, uma ala de acolhimento e ou-
tra para atendimento, recepção e sala 
de grupo médico. Mais cinco banhei-
ros, sendo um para PCD (Pessoa com 
defi ciência) e um anexo que contará 
com espaço para vestiários, copa, SA-
ME (Serviço de Arquivamento Médico 
e Estatísticas) e um DML (Depósito de 
Materiais de Limpeza). 
 A unidade de saúde conta com 31 
profi ssionais da área médica nas es-
pecialidades de clínica geral, odonto-
logia, ginecologia e obstetra, pediatria, 
fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, 
além de auxiliar em saúde bucal, en-
fermeiros e técnicos de enfermagem, 
farmacêutico e assistente social. Lo-
calizada na rua Espacial, esta amplia-
ção permitirá atender mais de cinco mil 
pacientes por mês. A conclusão das 
obras está prevista para o fi nal de Abril 
deste ano.
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Implantação da FATEC Santana de Parnaíba

 Pensando em proporcionar um local 
adequado onde as mães possam deixar 
seus fi lhos para trabalhar, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Obras acerta 
os últimos detalhes para inauguração da 
Creche Mariazinha Fernandes, no bairro 
Cento e Vinte. 
 Iniciado em Julho de 2012, os traba-
lhos estão praticamente concluídos e a 
inauguração será no dia sete de fevereiro. 
O objetivo é que o local possa atender um 
grande número de crianças do bairro, que 
é um dos mais populosos da cidade, evi-
tando que as mães tenham despesas com 
transporte escolar para levar seus fi lhos.
 A creche leva o nome da artista plásti-
ca Mariazinha Fernandes, que faleceu no 
fi nal do ano passado e está localizado na 
Rua Estrela Dalva, nº 659, uma das prin-
cipais do bairro. Com uma área de apro-
ximadamente 1.800 metros quadrados, a 
creche contará com dois andares: o andar 
térreo é formado por 02 berçários com so-
lário (espaço destinado ao banho de sol), 
parque infantil, sala multiuso, refeitório 
com pátio integrado, sanitários adulto e 
infantil, lavanderia, cozinha, enfermaria e 
dispensa, enquanto que no andar supe-
rior terão oito salas de aula com banheiros 
conjugados, secretaria, almoxarifado, co-
ordenação e direção.
 A creche funcionará em período inte-
gral e a previsão é que cerca de 300 crian-
ças, com idades de zero a quatro anos 
sejam atendidas pela nova unidade. Com 
relação as vagas da nova creche, o Se-
cretário de Educação, Profº Jailton Rodri-
gues solicita aos moradores que aguar-
dem o contato da Secretaria de Educação 
que será feito de acordo com o cadastro 
de vagas do município.

Fotos: Marcio Koch         Texto: Renato Menezes 

A creche Mariazinha Fernandes será inaugurada dia 7 de fevereiro e funcionará em período integral atendendo cerca de 300 crianças com idades de zero a quatro anos

Prefeitura acerta os últimos detalhes para 
inauguração da Creche do Bairro Cento e Vinte

Batizado de Mariazinha Fernandes, a creche será inaugurado no dia 7 de fevereiro, e contará com cerca de 300 vagas para crianças de 0 a 4 anos

 Ao batizar a creche com o nome 
de Mariazinha Fernandes, o municí-
pio rende uma justa homenagem a 
uma das pessoas mais importantes 
da nossa cidade. Professora, restau-
radora e pintora, foi premiada pelo 
seu estilo na Espanha e nos Estados 
Unidos, com pinturas que mostravam 
um pouco da história de Santana de 
Parnaíba.

Quem foi
Mariazinha 
Fernandes
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Mais de 45 km de vias pavimentadas

 A Secretaria de Educação de Santa-
na de Parnaíba anunciou nessa sema-
na que a Prefeitura criou 1350 novas va-
gas para as creches da rede municipal 
de ensino. E falou também da nova cre-
che que será inaugurada no próximo dia 
07 de fevereiro que acolherá mais 300 
crianças e de outras três que já estão 
sendo construídas.
 Essas 1350 novas vagas foram cria-
das graças a meses de estudo e pla-
nejamento realizado pela Secretaria de 

Texto: Estela Eduardo           Fotos: Linda Marinho / Marcio Koch

A prefeitura amplia o número de vagas nas creches do município

Além das 1350 novas vagas no próximo dia 07 de fevereiro a Prefeitura inaugura creche no bairro do 120 que atenderá 300 crianças

Educação, que se empenhou em au-
mentar  a quantidade para atender um 
maior número de crianças no munícipio.
 Isso só foi possível após o remaneja-
mento de turmas e cargas horárias nas 
quais cada criança se encaixa. No fi nal 
do ano passado a Prefeitura anunciou 
que algumas turmas das creches deixa-
riam de ser atendidas em período inte-
gral e passariam a fi car na escola ape-
nas meio período.
 Mas para tanto é necessário enten-

der que essa mudança foi necessária 
para que mais crianças possam ser re-
cebidas pelas creches do município. É 
importante dizer que toda essa mudan-
ça é amparada pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 9.394 de 20 de de-
zembro de 1996 e pelo Plano Nacional 
de Educação 2014, que afi rma que o 
município não é obrigado a oferecer en-
sino em período integral para crianças 
acima dos 4 anos.
 Com o remanejamento dessas fai-

xas etárias agora será possível acolher 
mais crianças de 0 a 3 anos em perí-
odo integral. A supervisora de ensino 
Ana Paula de Cássia Botelho do Canto 
relatou que muitos desses pequenos 
acabavam fi cando sob os cuidados de 
irmãos também menores de idade, vi-
zinhos ou conhecidos, e por serem be-
bês e muito dependentes dos cuida-
dos de um adulto, foi prioridade para 
o município aumentar a quantidade de 
vagas para eles.
 O Secretário de Educação Profº Jail-
ton Rodrigues falou sobre o esforço que 
o governo tem feito para atender a to-
da a população, seja com quantidade 
de vagas, com a qualidade do ensino e 
com a estrutura oferecida, que segundo 
ele é uma das melhores da região.
 “Aqui em Santana de Parnaíba nós 
tentamos oferecer o que há de melhor 
para nossos alunos, desde as creches 
até o ensino médio. Nós investimos 
muito em materiais de qualidade, por 
isso todo ano fornecemos o kit escolar 
mais completo que existe, oferecemos 
também uniformes de altíssima qualida-
de, além de apostilas, livros e progra-
mas pioneiros na área da educação”, 
declarou o Secretário.
 Jailton afi rmou ainda que mais três 
creches já estão sendo construídas e 
cerca de mais  900 vagas serão criadas 
até o fi nal de 2016, quando todas essas 
creches já devem estar inauguradas. E 
que com isso Santana de Parnaíba de-
ve ser a primeira cidade da região a ze-
rar o número de espera por vagas de 
creche. “Será uma tarefa árdua, pois a 
Secretaria de Educação recebe em tor-
no de 30 novos pedidos por vaga diaria-
mente”, fi nalizou.

Pensando em nossas mães Prefeitura de Santana
de Parnaíba cria 1.350 novas vagas de creche
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Implantação da Casa Transitória

 Na última terça-feira, 20, a equipe do 
Jornal Ofi cial fez uma visita a Delegacia 
da Defesa da Mulher (DDM) para verifi -
car como está o andamento dos traba-
lhos desde a sua inauguração, como a 
população recebeu esse novo serviço e 
também para bater um papo com a De-
legada responsável pela unidade Dra. 
Andreia Cristina Fogaça Perussi.

Jornal Ofi cial: Desde a sua inaugura-
ção em setembro de 2014 qual o nú-
mero de casos que esta delegacia já 
atendeu?
Dra. Andreia: De setembro a dezem-
bro nós atendemos entre Registros de 
Boletins de Ocorrências e Inquéritos 
Policias 285 casos e agora em 2015 já 
registramos até o dia 20/1 data desta 
entrevista 42 casos. No total já atende-
mos 327 situações.

J.O.: Quais são os casos mais atendi-
dos aqui na Delegacia?
Dra. Andreia: Os casos mais comuns 
que recebemos aqui geralmente são 
de Lesão Corporal e Ameaça. A Lesão 

Dra. Andréia Cristina é a delegada responsável
por acompanhar os crimes relacionados às mulheres

Em quatro meses Delegacia da Mulher
já atendeu mais de 300 casos

ENTREVISTA

Corporal se qualifi ca quando a vítima já 
sofreu violência física, nesse caso nós 
instauramos um inquérito policial para 
investigar e solucionar a situação. Já 
no outro caso a vítima sofreu apenas 
ameaça e muitas vezes elas querem 
somente registrar um boletim de ocor-
rência, para possíveis ações futuras.

J.O.: Santana de Parnaíba possui mais 
de 114 mil habitantes, qual a importân-
cia da instalação dessa DDM para uma 
cidade tão populosa?
Dra. Andreia: Antes quando uma mu-
lher sofria uma agressão ela tinha que 
procurar a nossa Delegacia Civil e lá 
ela encontrava outras pessoas com 
todos os tipos de ocorrências como: 
furto, acidentes, entre outros e assim 
tinha que aguardar por sua vez pa-
ra ser atendida. Já aqui na DDM lida-
mos com os casos mais específi cos, o 
atendimento e a solução acabam sain-
do mais rápido.

J.O.: Qual o apoio que a prefeitura ofe-
rece para o bom andamento dos traba-

lhos realizados na delegacia?
Dra. Andreia: A Prefeitura ajudou e 
ajuda muito, pois colaborou desde a 
instalação até a manutenção diária da 
delegacia. Ela também nos fornece du-
as guardas municipais que atuam co-
mo escrivãs e isso nos ajuda demais.

J.O.: Quanto ao prédio ao qual essa 
DDM está instalado, na sua opinião ele 
atende as necessidades da população 
e dos funcionários que aqui trabalham?
Dra. Andreia: As instalações são mui-
to boas, aqui não se parece e nem tem 
aquele ar pesado de uma delegacia 
comum, temos até uma brinquedote-
ca que nos auxilia bastante, pois mui-
tas mães quando nos procuram trazem 
seus fi lhos e isso ajuda que eles não fi -
quem num ambiente hostil.

J.O.: Com a instalação da DDM a se-
nhora acha que as mulheres tiveram 
mais coragem para procurar/denunciar 
as agressões sofridas?
Dra. Andreia: Com certeza, hoje mui-
tas delas passam por alguma situação 

no horário que a delegacia está fecha-
da e elas aguardam para registrar a 
queixa quando a DDM está funcionan-
do, ao invés de procurar a Delegacia 
de plantão, pois elas se sentem mais 
a vontade no nosso ambiente que de 
certa forma é mais feminino. 

J.O.: Dra. o que a população pode es-
perar dos serviços prestados aqui na 
delegacia?
Dra. Andreia: Eles podem ter certeza 
que aqui trabalhamos com profi ssio-
nais altamente capacitados e pron-
tos para oferecer o melhor a cada um 
que procurar pelos nossos serviços, 
estamos empenhados em solucionar 
e dar respostas de forma muito rápi-
da à população.

A Delegacia da Defesa
da Mulher está localizada

no Jardim São Luís
na Rua Nicarágua, 07

e funciona de segunda à
sexta-feira das 08h às 18h.

Fotos: Sidnei Rodrigues / Marcio Koch        Texto: Estela Eduardo 
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Renovação da frota da Guarda Municipal

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 Arcanjo, n.º90, Centro, munido 

dos documentos enumerados no edital supracitado.

Concurso Público 002/2011 Psicólogo: 037- Shirlene do Carmo de Araujo-RG/SP-27.791.611-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 

Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.

Concurso Público 001/2013 Monitor Assistencial: 001- Joyce Cardoso Rodrigues-RG/SP-39.334.955-X. Concurso Pú-

blico 003/2013 Agente de Organização Escolar: 069- Gabrielle Nascimento de Jesus Quaresma-RG/SP-47.238.215-9; 

070- Catiusca Souza de Jesus-RG/SP-40.452.219-1; 071- Loany Rodrigues de Oliveira-RG/SP-42.730.821-5. Concurso 

Público 001/2014 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 125- Miriam Thamara Cambuhy-RG/SP-47.865.536-8; 126- 

Ivone Ferreira Lima-RG/SP-34.060.555-8; 127- Regiane de Araujo-RG/SP-26.611.488-X; 128- Katiana de Souza Santos 

Leal-RG/SP-43.828.520-7; 129- Isabel Guimaraes de Souza-RG/SP-35.118.857-5; 130- Paula Cristina do Carmo Frei-

tas Barbosa-RG/SP-46.908.423-6; 131- Maria da Guia Silva Nunes-RG/SP-30.906.966-X; 132- Renata Borges Prado 

dos Santos-RG/SP-33.322.685-9; 133- Danila Candida Marques da Silva-RG/SP-28.740.991-0; 134- Eline Pereira de 

Oliveira-RG/SP-50.868.443-2; 135- Regiane Alves Lino-RG/SP-34.214.147-8; 136- Ingrid Lopes Martins da Silva Bar-

leto-RG/SP-41.321.409-6; 137- Emanuelly Idalino Viana-RG/SP-43.131.631-4; 138- Joyce Cardoso Rodrigues-RG/SP-

-39.334.955-X; 139- Reinaldo Leme de Oliveira Rocha-RG/SP-28.286.711-9; 140- Kale Cristina de Morais Ribeiro-RG/

SP-57.778.508-4; 141- Marcia de Oliveira dos Santos-RG/SP-34.931.173-0; 142- Isabel da Silva-RG/SP-26.505.595-

7; 143- Givanilda Maria da Silva-RG/SP-27.869.078-6; 144- Lucia do Espirito Santo Fiuza-RG/SP-32.081.859-7; 145- 

Tatiane Duvigem Alves-RG/SP-43.777.131-3; 146- Karen Tatiane Felix Pires-RG/SP-32.237.251-3; 147- Cristina Sandes 

Leite Fernandes-RG/SP-42.735.103-0; 148- Elaine Cristina Cambuim Motta-RG/SP-33.054.382-9; 149- Simone Souza 

dos Santos-RG/SP-43.183.034; 150- Talita de Carvalho dos Reis-RG/SP-48.180.002-5; 151- Fatima Aparecida Garcia-

-RG/SP-30.862.129-3; 152- Jessica Aline Gomes Faustino Bugatti-RG/SP-42.100.565-8; 153- Gleice Kelly Rodrigues 

da Silva-RG/SP-35.559.983-1; 154- Edna Volpato dos Santos-RG/SP-29.436.780-9; 155- Chayene Tomiuc Alves-RG/

SP-30.657.090-7. Oficial Administrativo: 086- Silas Alberto Pereira-RG/SP-36.205.303-0; 087- Ana Glacinda Salvador 

da Rocha-RG/SP-34.067.871-9; 088- Damares Almeida Santos-RG/SP-48.739.725-3; 089- Ana Paula da Silva-RG/SP-

46.680.338-2. Motorista: 011- Andrei Victor Salome de Oliveira-RG/SP-24.988.791-5. Agente de Serviços Públicos: 

029- Francisco Claudino dos Santos Junior-RG/SP-50.941.016-9. PEB II (Educação Artística): 008- Daniela di Pace 

Rebello-RG/SP-36.620.088-4; 009- Marilena André Salles-RG/SP-12.277.125-4. PEB II (Ciências): 007- Eric Camargo 

Bernardes Silva-RG/SP-34.093.715-4. PEB II (Inglês): 005- Mayara Ferreira Mendes-RG/SP-36.602.802-9. PEB II (Lín-

gua Portuguesa): 006- Jeferson Araujo de Azevedo-RG/SP-33.765.147-4. PEB II (Matemática): 010- Orlando Carlos 

Villar-RG/SP-9.744.608-7. Professor Adjunto: 019- Ana Lucia Barbosa da Silva-RG/SP-23.764.402-2.

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 (Química): 005- Daniel Gobbo de Souza-RG/SP-25.682.583-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO 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 002/2014 Técnico de Enfermagem (12x36): 002- Lucimar Jardim N. Cavalcanti-RG/SP-56.776.793-

0. PEB I (Educação Básica): 042- Tania Maria Lerbach Sarmento-RG/SP-27.199.521-X; 043- Raquel Mendes da Silva-

-RG/SP-24.539.792-9; 044- Mario Santos Moreira-RG/SP-43.106.186-5; 045- Cristiane de Lima-RG/SP-27.007.284-6; 

046- Michelle Zanellatto Boas-RG/SP-40.562.384-7; 047- Wilson Barbosa dos Santos-RG/SP-30.092.783-6; 048- Apa-

recida dos Santos Pontes-RG/SP-15.711.797-2. PEB II (Educação Especial - Deficiência Intelectual): 004- Zilda da 

Silva Braz-RG/SP-34.137.460-X. PEB II (Educação Física): 008- Nelson Marcelino Filho-RG/SP-29.908.388-3. Pro-

cesso Seletivo 004/2014 Agente de Serviços de Alimentação: 007- Luana Santos Dias-RG/SP-41.818.493-8; 008- 

Cinthia Pereira de Lima-RG/SP-34.492.480-4; 009- Enedesse Ulicio da Silva Fraga-RG/SP-21.187.159-X; 010- Silvana 

Gomes Rodrigues Mendonça-RG/SP-25.307.362-5; 011- Libian Rose da Silva Rossi-RG/SP-43.068.260-8; 012- Clau-

denice Gomes Espinosa-RG/SP-34.112.875-2; 013- Katia Cristina Mariano-RG/SP-23.967.157-0; 014- Silvia da Silva-

-RG/SP-43.010.922-2; 015- Rigleia de Castro Santos-RG/SP-14.662.936; 016- Josefa dos Santos-RG/SP-35.659.721-

0. PEB II (Ciências): 002- Maria Balbina Vieira da Silva-RG/SP-7.898.281-9.

Santana de Parnaíba, 23 de janeiro de 2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

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

Publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos da Caixa de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, nos termos do parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal, 
referente ao exercício de 2014 abaixo descritos:

RELAÇÃO DE SALÁRIOS
Ano 2014

CARGOS REMUNERAÇÃO
Ajudante Administrativo R$ 741,24
Assessor da Diretoria Administrativa Financeira R$ 1.380,78
Assessor da Diretoria Jurídica e Previdenciário R$ 1.380,78
Assessor da Presidência R$ 1.882,89
Assessor de Comunicação R$ 2.384,99
Assistente Técnico Administrativo R$ 1.531,09
Auxiliar de Serviços Gerais R$ 741,24
Consultor Técnico R$ 6.025,24
Chefe do Serviço da Administração R$ 2.071,18
Chefe do Serviço de Benefícios R$ 2.071,18
Chefe do Serviço de Contabilidade e Tesouraria R$ 2.071,18
Chefe do Serviço Técnico Social R$ 2.071,18
Diretor Administrativo e Financeiro R$ 6.025,24
Diretor Jurídico e Previdenciário R$ 6.025,24
Motorista R$ 959,96
Oficial Administrativo R$ 1.154,39
Recepcionista R$ 959,96
Vigia R$ 741,24

Observação: O piso Salarial remuneratório dos Servidores Públicos Municipais é de R$1.055,00 (um mil e 
cinqüenta e cinco reais).

Santana de Parnaíba, 20 de Janeiro de 2015




