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Prefeitura investe pesado em segurança e Guarda
Municipal recebe novas viaturas, armas e coletes
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16ª cidade com melhor índice de
desenvolvimento humano do país

Prefeitura promove recapeamento nas avenidas
e ruas dos bairros Alphaville e Parque Santana

O objetivo é melhorar as condições do asfalto para que os veículos trafeguem com mais segurança pelas vias
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Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Cidade nos Planos de Deus com o o Pastor Carlito Santos Almeida
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e bus-
car a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei 
dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
2 Crônicas 7:14

Amados, estamos vivendo em um mundo de turbulência, onde muitos se 
esquecem de Deus, e o procura só  quando estão precisando, por isso bus-
cai o senhor enquanto está perto e  invoquem-no  enquanto se pode achar, 
se humilhar diante dele falar de suas necessidades e deixar as coisas do 
mundo, pois são estas coisas que nos afastam de Deus.  Você pode estar 
se perguntando: Que coisas são essas?

Eu te respondo que é o Pecado, porque o pecado distancia o homem de Deus. 

Deus está te esperando, pois ele quer ouvir a sua voz. Muitos podem fa-
lar que Deus sabe quais as minhas e as suas necessidades.  Mas às vezes, 
Deus sente saudades de ouvir a nossa voz e a sua boca tem poder para 
abençoar e para amaldiçoar.

Somente através de você, da sua família, seus amigos e todos aqueles que 
te rodeiam poderá ser abençoado, pois apenas o Senhor perdoa os nossos 
pecados e sara a nossa terra.

Venha nos fazer uma visita.

Pastor Carlito Santos Almeida 
Assembléia de Deus Ministério do Belém Setor 58 - Jardim do Luar
Rua: Lua Minguante,11 - Fazendinha
Dias de cultos: quartas  e sextas-feiras às 19h30
e aos domingos às 19h00.

Centro de Convivência do Idoso 
realiza baile de carnaval 

Pacientes da UBS 120 serão 
atendidos em outras unidades

 A prefeitura por intermédio da Se-
cretaria de Assistência Social realizou 
na última quinta-feira, 12/02, o baile de 
carnaval para a melhor idade no Centro 
de Convivência do Idoso (CCI).
 Com confetes, serpentina e marchi-
nhas tocadas ao vivo pela banda da 
Guarda Municipal Comunitária, cerca 

 Pensando no bem estar da popula-
ção parnaibana, a prefeitura por inter-
médio da Secretaria de Saúde informa 
que a partir do dia 24/02, os atendimen-
tos antes feitos na UBS Cento e Vinte 
passarão a ser realizados no Centro de 
Saúde da Mulher Parnaibana e na USA 
Fazendinha, pois a Unidade de Saúde 
Básica passa por reformas.
 Com isso todos os atendimentos 
ambulatoriais (consultas agendadas) 

de 250 pessoas estiveram presentes 
e aproveitaram a data para comemo-
rar além do carnaval o aniversário dos 
idosos do mês de janeiro.  
 Na ocasião estiveram presentes a 
Secretária de Assistência Social Sônia 
Maria Rodrigues Pereira e o Diretor de 
promoção social Wellisson Silva.

e a parte de farmácia, passam a ser 
feito no Centro de Saúde da Mu-
lher Parnaibana. Já vacinas, curati-
vos, atendimentos odontológicos e 
palestras, serão realizados na USA 
Fazendinha, os locais foram esco-
lhidos, pois ficam próximo ao bairro 
Cento e Vinte e é de fácil locomoção 
para os pacientes.
 Dúvidas ou mais informações ligue 
no (11) 4156-5707.

Cerca de 250 pessoas prestigiaram o Carnaval da Melhor Idade no CCI

A UBS do Bairro Cento e Vinte passa por obras de
ampliação visando atender melhor a população

Texto: Divulgação         

Texto: Cíntia Almeida       Foto: Marcio Koch

O maior investimento da história em educação

Foto: Divulgação
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 Para melhorar a qualidade de vida 
dos moradores parnaibanos a Prefei-
tura, por intermédio da Secretaria de 
Obras intensifi ca os trabalhos de re-
capeamento e pavimentação em di-
versas ruas do município.
 Um dos bairros contemplados é 
o Parque Santana, que iniciou na úl-
tima semana a troca do asfalto nas 
ruas Moacir da Silveira, Bananeiras 

Texto: Renato Menezes           Fotos: Marcio Koch    

Prefeitura promove recapeamento nas avenidas
e ruas dos bairros Alphaville e Parque Santana

O objetivo é melhorar as condições do asfalto para que os veículos trafeguem com mais segurança pelas vias

Mais de 100 km de vias iluminadas pagas

e um trecho da rua Capricórnio, que 
encontravam-se em péssimo estado 
de conservação, difi cultando o tráfe-
go de carros e ônibus no local.  Mais 
de 2.600 metros passaram pelo pro-
cesso de fresagem (remoção do tre-
cho do asfalto que está desgastado) 
e já iniciaram o recapeamento. A con-
clusão está prevista para segundo se-
mestre de 2015.

 Em Alphaville serão recapeados 
trechos das Avenidas Bom Pastor e 
Yojiro Takaoka, vias por onde passam 
um grande número de veículos e por 
conta disso já não apresentavam bo-
as condições de tráfego. Os trabalhos 
iniciaram durante o período de carna-
val por conta do fl uxo de veículos ser 
reduzido no local nesta época. Cerca 
de seis quilômetros estão sendo pavi-

Avenida Yojiro Takaoka em frente a
Faculdade Unip totalmente recapeada

 Novo asfalto fará com que os motoristas trafeguem
pelo local com mais tranquilidade

Funcionários trabalham no recapeamento da Rua Capricórnio
no Parque Santana I

Funcionários realizam recapeamento de techo da avenida Yojiro Takaoka no Centro de Apoio II

mentados e já se encontram em fase 
de conclusão.
 Ao todo mais de 45 km de ruas já 
foram asfaltadas em todo o municí-
pio. Além dos bairros citados, a pre-
feitura já pavimentou e recapeou ou-
tras regiões como Cidade São Pedro, 
Fazendinha, Jaguari e o Cururuquara, 
que já teve 21 mil m² das ruas pavi-
mentadas.
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Venha conhecer Santana de Parnaíba:
a cidade mais bela da região

Obras do Primeiro trecho do Viário da Ponte 
estão praticamente concluídas

Trecho do viário da ponte sobre o Rio Tietê que se encontra totalmente asfaltado

Com a nova via os motoristas poderão fazer o trajeto do Centro para as regiões da Fazendinha e Alphaville com mais comodidade e rapidez

 Uma das obras de mobilidade ur-
bana mais importante do município e 
que tem o intuito de acabar com trânsi-
to na região, já está próxima de ser en-
tregue para a população parnaibana. 
A Prefeitura, por meio das Secretarias 
de Obras e Serviços Municipais, está 
concluindo a implantação do asfalto no 
viário da ponte sobre o Rio Tietê, que 
vai facilitar o acesso dos motoristas ao 
Centro da Cidade e as regiões da Fa-
zendinha e Alphaville.
 Nos horários de pico, os veículos 
que atualmente demoram até 40 mi-
nutos para percorrer o trecho entre a 
Estrada Tenente Marques até o Monu-
mento aos Bandeirantes, poderão fa-
zê-lo com mais rapidez, com a conclu-
são das obras.

Texto: Renato Menezes           Fotos: Marcio Koch    
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A 5ª melhor cidade do Estado para se investir

As novas viaturas auxiliam os guardas municipais no combate à criminalidade

Foram Adquiridos 70 pistolas e 366 coletes a prova de balas O novos uniformes garantirão mais segurança aos nossos GMC’s

Guardas municipais participam de treinamento de tiroAulas teóricas de legislação fazem parte do curso de aperfeiçoamento

 Para manter-se como a cidade mais se-
gura da região metropolitana do estado de 
São Paulo, a prefeitura de Santana de Par-
naíba, por intermédio da Secretaria de Se-
gurança Pública vem realizando investimen-
tos na Guarda Municipal Comunitária.
 Na primeira semana de fevereiro foi ini-
ciado um curso de aperfeiçoamento em 
ações táticas e técnicas de tiros defensivos 
que será feito por todo efetivo da GMC, com 
aulas teóricas e práticas visando à atuali-
zação profi ssional. O treinamento também 
aborda legislação, instruções técnicas de 
abordagem com segurança, como proce-
der durante a averiguação e tudo que possa 
melhorar e dar mais segurança no dia a dia 
dos munícipes.
 O Sargento Valilo, professor na área de 
gestão e prática de segurança pública, res-
saltou a importância desse aperfeiçoamento 
“O treinamento vai deixar o GMC atualizado 
com as políticas de segurança pública, que 
estão sendo empregadas na administração 
municipal e irá proporcionar ao guarda a ca-
pacidade de lidar com o público e toda a di-
versidade que é encontrada. No dia a dia os 
guardas estão sempre em atividade, por is-
so a necessidade de direcioná-los para esse 
curso” disse o Sargento.
 Os guardas passam pelo curso de atua-
lização, que é obrigatório para toda área de 
segurança pública, de maneira intensiva du-
rante dez dias das 8h às 18h no centro de 
formação da Guarda Municipal. Além das 
aulas ao fi nal de cada módulo, é realizada 
uma avaliação para ver o quanto e como foi 
absorvido o conteúdo.
 O Inspetor Pedroso falou sobre o que 
acha da experiência em participar do cur-
so “Hoje a estrutura que temos na guarda é 
muito boa, temos incentivos tanto por par-
te do Comandante como pelo Coronel. É 
feita uma integração de toda a Guarda Mu-
nicipal Comunitária sem priorizar apenas 
um departamento, como nesse treinamen-
to, por exemplo, que tem representante de 
todas as áreas da GMC, com isso conse-
guimos falar a mesma língua em todos os 
setores” declarou.
 Além do curso de aperfeiçoamento 
profi ssional, a Guarda Municipal está cada 
vez mais bem equipada e preparada para 
atender as ocorrências. No fi nal de 2014 
foram adquiridas mais 70 pistolas novas 
e 366 coletes a prova de balas, femininos 
e masculinos, para proporcionar seguran-
ça para quem está cuidando do cidadão e 
984 novas fardas que serão entregues até 
o início de março.
 Outro investimento muito importante foi 
a aquisição de novas viaturas que irão atuar 
na segurança escolar, ronda ambiental e fi s-
calização do patrimônio imobiliário, intensi-
fi cando o patrulhamento e auxiliando as ins-
petorias regionais.

Texto: Cintia Almeida        Fotos: Linda Marinho

Prefeitura investe pesado em segurança e Guarda
Municipal recebe novas viaturas, armas e coletes

Todos os guardas municipais passam por treinamento de quali� cação e aperfeiçoamento pro� ssional
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Auxiliar Mecanico de Autos Fazendinha 1 X — — 18 60 Não — Ens. Médio 6 meses  1.200,00 
Motorista de ônibus urbano Fazendinha 15 — — X 20 50 Não — Fundamental 6 meses  2.087,00 
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) Fazendinha 15 X — — 18 55 Não — Fundamental 6 meses  1.205,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 20 45 Não — Fundamental 6 meses  1.000,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Tamboré 1 — X — 30 50 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Auxiliar administrativo (PNE) Barueiri 1 — — X 19 45 Sim X Ens.Médio 6 meses  1.700,00 
Operador de telemarketing receptivo Alphaville 250 — — X 18 60 Não — Ens.Médio ´0  788,00 
Motoboy Fazendinha 2 X — — 20 45 Não — Ens. Medio 6 meses  A/C 
Auxiliar de Cabeleireiro Alphaville 1 — — X 18 40 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Técnico de enfermagem Sant e Região 5 — — X 19 50 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Auxiliar de enfermagem Sant e Região 5 — — X 19 50 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Motorista de caminhão Fazendinha 1 X — — 20 55 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Motorista de caminhão Fazendinha 1 X — — 20 55 Não — Fundamental 6 meses  1.300,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Tamboré 1 — X — 20 40 NÂO — Fundamental 6 meses  A/C 
Auxiliar de Limpeza Fazendinha 5 — — X 20 45 Não — Fund/Incomp 6 meses  820,00 
Mecânico de manut. de máquina industrial Fazendinha 1 X — — 20 45 Não — Ens. Médio  6 meses   A/C 
Auxiliar de linha de produção (PNE) Cajamar 5 X — — 20 45 Sim X Ens.Médio  -     1.000,0 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 27 45 Não — Fund/Incomp 6 meses  1.300,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 20 40 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Empregado doméstico nos serviços gerais Fazendinha 1 — X — 20 45 Não — Fundamental 6 meses  1.000,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 25 55 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Mecânico Fazendinha 1 X — — 25 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Mecânico Sant/Centro 2 X — — 18 50 Não — Ens. Médio 6 meses  1.143,00 
Motorista de caminhão Fazendinha 1 X — — 20 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Motorista de caminhão Fazendinha 1 X — — 20 45 Não — Ens. Médio 6 meses  1.000,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 25 45 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Armador de telhados Centro 2 X — — 25 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Auxiliar de linha de produção (PNE) Pq. Santana 1 — — x 30 50 Não — Ens. Médio 6 meses  1.258,40 
Auxiliar de linha de produção Fazendinha 1 X — — 25 35 Não — Ens. Médio 6 meses  1.026,00 
Operador de telemarketing receptivo Alphaville 5 — — X 18 60 Não — Ens. Médio 6 meses  788,00 
Auxiliar de limpeza Pq. Santana 2 X — — 20 40 Não — Fundametal 6 meses  1.073,60 
Operador de reatores (fabricação de vernizes  Jd. Alvorada 2 X — — 30 50 Não — Ens.Médio 6 meses  1.700,00 
Operador de telemarketing ativo Fazendinha 1 — — X 18 55 Não — Ens.Médio 6 meses  A/C 
Motoboy Tamboré 1 X — — 25 50 Não — Ens.Médio 6 meses  1.240,00 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — X — 25 40 Não — Fundamental 6 meses  1.600,00 
Cobrador de transportes coletivos  Fazendinha 15 X — — 20 55 Não — Fundamental 6 meses  1.205,00 
Motorista de ônibus urbano Fazendinha 15 X — — 22 55 Não — Fundamental 6 meses  2.087,00 
Auxiliar de manutenção de edificações Fazendinha 1 X — — 18 45 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Operador de atendimento receptivo  Alphaville 50 — — X 18 50 Não — Ens.Méd/Incom 6 meses  788,00 
Operador de telemarketing ativo Alphavlle 10 — — X 16 18 Não — Ens.Méd/Incomp 6 meses  500,00 
Ajudante de carga e descarga de mercadoria Santana/Centro 10 X — — 18 35 Não — Fundamental  6meses  900,00 
Auxiliar de linha de produção Barueri 100 — — X 18 45 Não — Fundamental 6 meses  1.046,00 
Motorista de caminhão Fazendinha 2 X — — 22 45 Não — Fundamental 6 meses  1.400,00 
Operador de guindaste (fixo) Cajamar 1 X — — 20 55 Não — Fundamental 6 meses  2.500,00 
Auxiliar de linha de produção Polvilho 1 X — — 18 40 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Eletricista Polvilho 1 X — — 18 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Soldador Polvilho 1 X — — 18 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Ajudante de eletricista Polvilho 1 X — — 18 45 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Vendedor pracista Fazendinha 5 — — X 18 35 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Encanador industrial Polvilho 1 X — — 18 45 Não — Ens.Médio 6 meses  A/C 
Assistente de vendas Colinas 1 — X — 18 45 Não — Ens.Médio 6 meses  A/C 
Auxiliar de linha de produção Barueri 100 — — X 18 45 Não — Fundamental 6 meses  1.046,00 
Auxiliar de linha de produção Fazendinha 4 X — — 18 45 Não — Ens. Médio 6 meses  1.080,00 
Empregado doméstico faxineiro Alphaville 1 — X — 25 50 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Padeiro confeiteiro Polvilho 2 X — — 18 50 Não — Fund/incomp 6 meses  900,00 
Recepcionista em Geral Polo Tamboré 1 — X — 20 35 Não — Em. médio 6 meses  1.000,00 
Faxineira Polo Tamboré 1 — X — 20 40 Não — Fundamental 6 meses  900,00 
Ajudante de Motorista Alphaville 1 X — — 25 50 Não — Fundamental 6 meses  1.000,00 
Operador de Caixa Alphaville 2 — X — 20 35 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Mecânico de auto em geral Fazendinha 1 X — — 18 50 Não — Fundamental 6 mees  1.500,00 
Analista de suporte de sistema Alphaville 1 X — — 20 45 Não — Tecnico 6 meses  A/C 
Auxiliar administrativo Fazendinha 1 — — X 20 40 Não — Ens. Médio 6 meses  1.100,00 
Auxiliar de depósito Cajamar 1 X — — 18 45 Não — Ens. Médio 6 meses  1.141,00 
Motorista de caminhão Fazendinha 2 X — — 20 55 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Empregado doméstico nos serviços gerais Alphaville 1 — x — 25 55 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Servente de obras Fazendinha 5 X — — 18 50 Não — Fund/incomp 6 meses  1.283,57 
Pedreiro Fazendinha 4 X — — 18 50 Não — Fund/incomp 6 meses  1.599,21 
Auxiliar de linha de produção Cajamar 1 X — — 25 40 Não — Ens. Médio 6 meses  A/C 
Auxiliar de Linha de Produção Cajamar 1 — X — 25 35 Não — Ens.  Médio 6 meses  A/C 
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança Polvilho 1 X — — 20 45 Não — Fundamental 6 meses  A/C 
Auxiliar administrativo Fazendinha 1 — — X 19 35 Não — Ens> Médio 6 meses  A/C 
Pedreiro Polvilho 5 X — — 18 45 Não — Fund/Incompleto 6 meses  1.600,00 
Azulejista Polvilho 15 X — — 18 45 Não — Fund/Incompleto 6 meses  2.000,00 
Auxiliar de limpeza Cento e Vinte 10 X — — 20 45 Não — Fundamental 6 meses  1.375,00 
Auxiliar de limpeza Alphaville 3 — X — 18 40 Não — Fundamental 6 meses  916,20 

TOTAL DE VAGAS 717

OCUPAÇÃO
LOCAL DE TRABALHO

(MUNICÍPIO)
Qt.

Vagas
Nível de instrução

Exige
experiência

Faixa
Salarial

Vaga para Vaga para

Masc. Fem. Ambos Idade
min.

Idade
máx.

Aceita
pessoas

com
deficiências

Vagas
exclusivas

para
deficientes

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR

SANTANA DE PARNAÍBA
19 de fevereiro

Procure o PAT - Posto de Atendimento ao
Trabalhador mais perto de sua casa

Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720

Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1

Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 654

Jardim Isaura/Parque Santana

Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura

Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751

Colinas da Anhanguera

Rua Di Cavalcanti, 605

Aquisição de 16 novas ambulâncias



7

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 20 a 26 de fevereiro de 2015

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br    Ano III - Edição 65

ASSEMBLEIA 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável - CONDEMAS

CONVOCAÇÃO – Edital 

Elvis Leonardo Cezar, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 2821 de 18/09/07, Decreto nº 3018 de 15/02/08, Lei Municipal nº 
3066 de 05/07/10 e cumprindo as determinações do art.5º do Decreto nº3018 15/02/08, com a fi-
nalidade de escolha de 14 (catorze) representantes das associações civis no Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente Municipal Sustentável – CONDEMAS,

CONVIDA as entidades interessadas a participar do processo, como eleitores e/ou como candidatas, que será 
realizado no dia 15/04/2015, quarta-feira, com início previsto para as 9:00 hs, no Centro de Educação para Susten-
tabilidade - CES, situado na Al. Michelangelo, 12 – Alphaville Burle Marx, de acordo com este,

REGULAMENTO:

Art. 1º Poderão concorrer as entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que representem in-
teresses profissionais, sociais, econômicos e ambientais e tenham sede e atuação no Município.

§ 1º - Para inscrição deverá ser preenchido formulário, de acordo com modelo anexo, acompanhado de uma 
cópia autenticada da seguinte documentação:

estatuto social;
ata da assembleia que elegeu a diretoria atual;
c) CNPJ da associação
d) documentos pessoais (RG e CPF) do presidente ou representantes legal indicados no Estatuto e do procu-

rador autorizado a participar do processo.
§ 2º - As inscrições ficarão abertas no período de 23/02/2015 a 31/03/2015, mediante preenchimento de 

formulário e entrega de cópia da documentação mencionada acima, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente - Departamento de Meio Ambiente, situado a Rua São Miguel Arcanjo, 100 – Centro – Santana de Par-
naíba.

Art. 2º- Encerrado o prazo para a realização das inscrições, o procedimento obedecerá ao seguinte:

I – Da habilitação e recursos: 
Análise das inscrições no período de 01/04/2015 e 02/04/2015
Divulgação da lista dos habilitados (preliminar) no dia 06/04/2015 (será afixada na Secretaria de Planejamen-

to, Receita e Meio Ambiente)
Prazo para recurso até dia 08/04/2015 
Análise de recurso no dia 09/04/2015
Homologação no dia 10/04/2013

A verificação da habilitação pelo Departamento do Meio Ambiente consiste em conferir o atendimento dos re-
quisitos formais, tais como: apresentação de todos os documentos indicados; da sua autenticidade; do atendimento dos 
prazos; da previsão estatutária da finalidade da entidade.

II – Da assembléia de escolha:
Às 9:00 hs, em primeira convocação, e às 9:15 hs, em segunda convocação, da data indicada, reunir-se-á a 

Assembleia das entidades cadastradas, com qualquer número das associações presentes;
A assembleia, presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento, Urbano e Meio Ambiente, ou substituto 

procederá dentre os presentes à escolha de um secretário para mesa coordenadora dos trabalhos; 
Serão explanados aos presentes quais e quantas entidades estão inscritas para o processo eleitoral; 
Os presentes terão um tempo livre para realização de debates; 
Por fim, a votação, em manifestação aberta, dos votos dos presentes, sendo um voto por entidade cadastrada, 

identificado por meio de cartões de uma só cor, distribuídos no momento da assinatura do livro de presença; 
Ao mesmo tempo serão registrados, em quadro visível a todos, os votos dados para cada candidata.
 Caso haja empate, a entidade que tiver mais tempo exercendo suas atividades será declarada a vencedora; 

mediante a apresentação do registro que comprove início das atividades;
Será procedido o registro da assembleia em livro de atas do CONDEMAS;

§ 1º - Participarão da assembleia o representante legal da associação, indicado no formulário, ou seu manda-
tário, com procuração específica para o ato.

§ 2º Os membros do executivo já indicados para o CONDEMAS poderão auxiliar na condução dos trabalhos 
e integrar a mesa.

Art. 3º - Para ampla divulgação e conhecimento de todos os interessados, este Edital será publicado no jornal 
oficial, jornais de circulação local, divulgado no site da Prefeitura e afixado em área de circulação da Secretaria Munici-
pal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

DECRETO Nº 3.694 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso 
I, da Lei Municipal nº 3.444, de 02 de dezembro de 2014, decreta:

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

02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030200791093- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente - Atenção Especializada - FMS
 (Código Contábil 377) .................................................. R$ 50.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.39-0824400342056- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas  de  Custeio – Fundo Municipal de Assistência  Social
 (Código Contábil 508) .................................................. R$ 50.000,00

0236-COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
0236-4.4.90.52-0412200591064- Equipamentos  e  Material  Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – Coordenadoria Municipal da Ju-

ventude
 (Código Contábil 652) .................................................. R$ 51.000,00
 SOMA ......................................................................... R $  

 151.000,00

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

02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030200792131- Material de Consumo
 Despesas de Custeio - 
 Atenção Especializada – FMS
 (Código Contábil 390) .................................................. R$ 50.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo 
 Despesas  de  Custeio  –  Fundo Municipal de Assistência Social
 (Código Contábil 504) .................................................. R$ 50.000,00

0236-COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
0236-3.3.90.39-0412200592103- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas    de    Custeio – Coordenadoria Municipal  da  Juventude
 (Código Contábil 659) .................................................. R$ 51.000,00
 SOMA ......................................................................... R$ 151.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2015.

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

ASSEMBLEIA PARA CONDEMAS
Desde o ano de 2008 a Prefeitura de Santana de Parnaíba implantou como órgão colegiado, consultivo e deliberativo, 
formado por representantes de órgãos governamentais e de entidades representativas da sociedade civil organizada o 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável – CONDEMAS, para discutir e propor normas, planos, 
programas e ações relativos à proteção do meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais, bem como deli-
berar sobre a aprovação de todo e qualquer projeto que envolva decisão ambiental, de acordo com a Resolução 237/97 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Para a gestão 2015 – 2016 o CONDEMAS deverá ser composto por 32 representantes sendo:
01 representante da CETESB (por ela indicado) 
01 representante da SABESP (por ela indicado)
02 representantes da Câmara dos vereadores (funcionários da Câmara e indicados pelos vereadores)
14 representantes do Executivo Municipal (indicados pelo Prefeito)
14 representantes das Associações civis (eleitos em assembléia)
No dia 15 de abril de 2015 as 9:00 hs no Centro de Educação para Sustentabilidade – CES, situado na Al. Miche-
langelo, 12 – Alphaville Burle Marx – Santana de Parnaíba, será realizada a assembleia para as entidades interes-
sadas a participarem do processo.
Poderão concorrer as entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que representem interesses profis-
sionais, sociais, econômicos e ambientais e tenham sede e atuação no município.
As inscrições ficarão abertas no período de 23/02/15 a 31/03/15, mediante preenchimento de formulário e entrega 
de cópia da documentação na Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Departamento de Meio Am-
biente) – Rua São Miguel Arcanjo, 100 conforme publicado no Edital de Convocação. 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Assistente em Gestão Pública: 004- Liliane Monteiro Saturnino Aragão-RG/SP-2.630.052. 
Oficial Administrativo: 102- Eloiza Cristina Santos Pereira-RG/SP-16.493.167; 103- Keli Fernanda Vitor de Almei-
da Marques-RG/SP-30.328.493-6; 104- Izabel Cristina Prandini-RG/SP-33.232.658-5. Auxiliar de Desenvolvimen-
to Infantil: 163- Marcia Santos Soares Ferreira-RG/SP-41.309.256-2; 164- Amanda Maria Aparecida Zinczynskyn-
-RG/SP-32.237.330-X. Motorista: 017- Elias de Jesus Rodrigues-RG/SP-35.795.269. Agente de Serviços Públicos: 
031- Rafael Dias Pereira-RG/SP-42.463.304-8. PEB II (Matemática): 011- Priscila de Oliveira Rodrigues Mathias-RG/
SP-43.544.512-1.

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 PEB II (Educação Física): 011- João Paulo Alves-RG/SP-43.827.841-0. Processo Sele-
tivo 004/2014 Agente de Serviços de Alimentação: 025- Dailma Oliveira da Silva-RG/SP-35.282.776-2; 026- Jandira 
Cunha de Souza-RG/SP-36.014.068-3. PEB II (Ciências): 004- Viviane dos Santos de Oliveira-RG/SP-30.969.240-4. 
PEB II (Geografia): 005- José Machado Ferreira Neto-RG/SP-5.923.058; 006- Monica Barycza Nonogaki-RG/SP-
24.661.737-8.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel 
Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 005/2014 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 003- Claudia Freitas 
do Valle-RG/PE-3348207; 004- Carla Simone de Freitas Ferreira-IFP/RJ-08080209; 005- Sandra Cristina Haas-RG/SP-
53.590.751-5. Médico Plantonista: 009- Ellen Cristina Cesar-RG/SP-21.519.416-0.

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Ligação de rede de água no bairro Cristal Park




