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805 VAGAS
EMPREGOS

A prefeitura de Santana de Parnaíba tem 
feito um grande investimento no es-
porte visando à participação de seus 

atletas em competições.  Pág. 05

Foto: Fabiano Martins

Anistia com até 95% de 
desconto IPTU e demais 

tributos
Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville

Dia da Padroeira de Santana de Parnaíba 
terá programação comemorativa especial

Obras dos Colégios da Chácara Solar e Cidade 
São Pedro estão praticamente concluídas
Unidades educacionais e metodologia de ensino são referências de

investimentos da prefeitura feitos na educação - Pág. 4
Comemorado no dia 26 de Julho, moradores e turistas poderão participar 

de missas e outros eventos em homenagem a Santa Ana  - Pág. 3

Atletismo de Santana de Parnaíba é bi-campeão 
na 61ª edição dos Jogos Regionais de Sorocaba

Atletas parnaibanos se destacam entre as 53 cidades que compõem a região e vencem em diversas modalidades
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19/07

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, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

805 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Linha de Produção Região 100 X Ens. Médio

Auxiliar de Logistica Polo Tamboré 4 X Ens. Médio

Auxiliar de Manutenção de Edificações Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de Manutenção Predial Tamboré 1 Ensn Médio

Babá Alphaville 1 Ens. Médio

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Corretor de Imóveis Região 280 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Fazendinha 6 Fundamental

Costureira de Máquina Reta Fazendinha 6 Fundamental

Empregado Doméstico Diarista Alphaville 1 Fundamental

Funileiro de Veículos (reparação) Barueri 1 Ens. Médio

Mecânico Eletricista de Automóveis Polvilho 2 Fundamental

Montador de Estrutura de Aço Fazendinha 3 Fundamental

Montador de Móveis Centro 2 Fundamental

Oficial de Manutenção Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo Tamboré 250 Ens. Méd/Incomp

Operador de Telemarketing Receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Operador Eletromecânico Fazendinha 1 Ens. Médio

Serralheiro Tamboré 1 Ensn Médio

Técnico de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Vendedor Interno Fazendinha 1 Ens. Médio

Vendedor Pracista Alphaville 3 Ens. Médio

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

Comemorado no dia 26 de Julho, moradores e 
turistas poderão participar de missas e outros 

eventos em homenagem a Santa Ana

Texto: Roberta Godoi 
Foto: Sandro Almeida

Dia da Padroeira de Santana 
de Parnaíba terá programação 

comemorativa especial

N
o próximo dia 26/07, a 
cidade de Santana de 
Parnaíba celebrará a tra-
dicional Festa de Santa 

Ana, padroeira da cidade. E para 
comemorar esta importante da-
ta do calendário parnaibano, a 
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, junta-
mente com a Paróquia de Santa 
Ana, preparou uma série de ati-
vidades culturais e religiosas pa-
ra os dias 26, 28 e 29/07. 

Antecedendo a data ofi-
cial, dia 25/07 será celebra-
da uma missa no Salão Paro-
quial, localizado na Rua Condé 
de Monsanto, 54, atrás da igre-
ja Matriz, em comemoração 
ao dia de São Cristovão, san-
to protetor dos motoristas. Em 
seguida, será realizada a tradi-

cional benção dos veículos no 
viário da ponte. 

No dia seguinte (26/07), dia 
da padroeira Santa Ana, as festivi-
dades começam às 6h da manhã 
com a Alvorada e repique dos si-
nos, além de um café caipira que 
será oferecido no CEMIC, seguida 
pela missa das 10h, que será ce-
lebrada no Clube Casa. A segunda 
missa acontece às 16h no mesmo 
local, seguida da tradicional pro-
cissão com a imagem da santa 
pelas ruas do Centro Histórico. Às 
18h, na praça XIV de Novembro, 
acontecem a quermesse, onde os 
visitantes também poderão apre-
ciar a comida típica da festa com 
apresentações musicais no Core-
to Maestro Bilo.

Tanto a quermesse quan-
to as apresentações musicais 
acontecerão também nos dias 
28 e 29/07.

Confira a prograMação da feSta da padroeira:

26/07

06h – Alvorada nas ruas do Centro Histórico / café caipira no CEMIC

10h – Missa no Clube Casa.

16h – Missa no Clube Casa e procissão no Centro Histórico.

18h – Quermesse na praça com apresentação de bandas no co-
reto. 

28/07
18h – Quermesse na praça com apresentação de bandas no coreto

19h – Missa no Clube Casa

29/07
17h- Quermesse na praça com apresentação de bandas no coreto

18h – Missa no Clube Casa 

Cine Teatro recebe o 5º 
Encontro de Cobertura de 

Edificações Históricas

A Secretaria de Cultura e Turismo, em 
parceria com o estúdio Sarasá, promoverá no 
dia 25/07, a partir das 14h, o 5º Encontro do 
Projeto de Zeladoria.

O evento tem como foco abordar sobre a 
realização de ações culturais e educativas re-
lacionadas a reforma e conservação da Igre-
ja Matriz, um dos principais pontos turísticos, 
bem como das edificações históricas que fa-
zem parte do Centro da cidade.

O Cine Teatro Coronel Raymundo es-
tá localizado na Rua Suzana Dias, 300, no 
Centro Histórico, e é aberto aos moradores. 
Para obter mais informações, os interessa-
dos devem entrar em contato pelos telefo-
nes: 4154-6251 ou 4622-8700. 

Música na Praça agita os 
meses de Julho e Agosto no 

Centro Histórico

O projeto “Música na Praça”, da Secreta-
ria de Cultura, reserva diversas atrações mu-
sicais durante os meses de Julho e Agosto.

Realizado sempre aos domingos no Co-
reto Maestro Bilo, na Praça XIV de Novembro, 
no Centro Histórico, trás no dia 23, apresenta-
ção de música sertaneja, que começa a partir 
das 15h. Para os amantes do Rock Clássico, 
as apresentações ocorrem no dia 30.

Em agosto o MPB, Forró e Samba se 
apresentam respectivamente nos dias 06, 13, 
20 e 27, sempre a partir das 15h. Informa-
ções pelo telefone 4622-8700,  pelo site da 
prefeitura www.santanadeparnaiba.sp.gov.br 
ou acompanhando a programação pelas re-
des sociais.

Céu das Artes
recebe projeto
Abaré EMCENA

Confira a programação completa abaixo:
05/08
15h – Contação de Histórias “A Mala Estampada”;
16h – Oficina de Canto e Encanto;
17h – Teatro Infantil “Faz de conta que tem...His-
tória”;
19h – Sessão de Cinema;
20h – Espetáculo de Circo.
06/08
15h – Teatro de Mamulengos e Ventríloquo;
16h – Oficina de Canto e Encanto;
17h – Teatro Infantil “O Reino Bruxólico da Bruxa 
Serafina Chinfrim”;
19h – Grito da Noite;
20h – Teatro para Adultos “A Villa Dus Bisurdos”. 
Céu das Artes, Rua Soldado Paul Sérgio Romão, 
S/nº, localizado em frente a USA Parque Santana.

CES Alphaville oferece 
oficina gratuita como parte 

do Calendário Ecológico

A Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Planejamento Urbano, em parceria com a 
Fundação Alphaville, realizará no próximo 
sábado (22/07) o minicurso “Oficina de fa-
bricação de cestos de jornal”, que aconte-
ce no Centro de Educação para Sustenta-
bilidade – CES Alphaville, localizado na Al. 
Michelangelo, 12 – Burle Marx, Alphaville. 

Como parte do Calendário Ecológico 
do município, o curso irá apresentar téc-
nicas para a fabricação de cestos e obje-
tos decorativos reaproveitando jornais de 
descarte, colaborando com e meio am-
biente. As inscrições já estão encerradas. 

Câmara Municipal recebe
a 7ª Conferência Municipal 

de Saúde

No proximo dia 04/08, a partir das 7h, 
a Secretaria de Saúde, em parceria com o 
Conselho Municipal de Saúde, irá promover 
7ª Conferência Municipal de Saúde na Câ-
mara Municipal.

A Conferência é aberta ao público, que  
tem como objetivo ouvir  propostas e de-
finir diretrizes do novo Plano Municipal de 
Saúde, que passará a vigorar de 2018 até 
2021, com a implantação da política de 
saúde municipal baseado no tema: “Aten-
ção Básica – Saúde que temos e a Saúde 
que queremos” proposta pelo COMUS.

Mais informações pelo telefone: (11) 
4622-8850 de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h.

2ª fase de pavimentação do 
bairro Sítio do Tanquinho é 

iniciada

Dando continuidade ao programa de pavi-
mentação municipal, a Secretaria de Serviços 
Municipais iniciou a 2ª fase de pavimentação da 
Estrada Lula Chaves, no Sítio do Tanquinho. O 
local abriga o novo roteiro Eco Turístico do mu-
nicípio, cuja região conta com pesqueiros, api-
ário, pousadas, trilhas a cavalo, hípica e alam-
biques, além de fazer parte de um cinturão da 
Mata Atlântica preservado. A previsão é que em 
até duas semanas os 150 metros de asfalto já 
estarão concluídos. O material utilizado na pavi-
mentação possui uma granulação maior, devido 
o tráfego intenso de caminhões e veículos pesa-
dos no local. Iniciado em 2013, o programa de 
pavimentação municipal já asfaltou mais de 130 
km de vias em todo o município.
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Secretaria de Educação implanta 
Programa Mentes Inovadoras nos 

colégios da rede municipal

Prefeitura realiza a entrega de 30 
certificados aos participantes do 

Programa Time de Emprego
Formandos atuarão como facilitadores para a recolocação de

pessoas no mercado de trabalho

Texto: Renato Menezes
Foto: Acervo SME

C
om o objetivo de me-
lhorar ainda mais o 
desempenho dos alu-
nos nas atividades 

aplicadas na sala de aula e 
aprimorar a capacidade de ra-
ciocínio, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, 
adquiriu o programa Mind Lab 
(mentes inovadoras), que rea-
liza técnicas visando o desen-
volvimento das habilidades 
em crianças e jovens.

De acordo com a Secre-
taria de Educação, o progra-

Alunos do colégio Maria Fernandes realizam atividade do programa mind lab implantado pela Prefeitura

ma utiliza elementos como 
jogos de raciocínio lógico, 
no qual os alunos, acompa-
nhados por um mediador (na 
maioria dos casos pelo pro-
fessor), aprendem qual atitu-
de deve tomar de acordo com 
as regras ou devido as ações 
de outras pessoas, além de 
aprenderem a se comunicar e 
lidar com situações que me-
xem com o emocional, como 
alegria e frustração.

O material contém plata-
forma digital e jogos para pro-
fessores e alunos, com técni-
cas de raciocínio ligadas ao 

aprendizado, desenvolvendo 
habilidades cognitivas, so-
ciais, éticas e emocionais. O 
acompanhamento é feito pe-
lo professor, conversando so-
bre o conhecimento adquirido 
e como ele está relacionado às 
situações do cotidiano. Com 
o Mind Lab integrando as ati-
vidades escolares, os alunos 
aprenderão a criar modelos pa-
ra atender suas necessidades 
de acordo com as mudanças 
do mundo onde vive. Ao todo, 
alunos do 1º ao 5º ano do en-
sino fundamental de nove co-
légios participam do programa.

Obras dos Colégios da Chácara Solar e Cidade 
São Pedro estão praticamente concluídas

Texto: André Storino
Foto: Marcio Koch

O
s pais e alunos dos 
bairros Chácara So-
lar II e Cidade São Pe-
dro terão dois moti-

vos a mais para comemorar.  
Isso porque, os Colégios Mu-
nicipais Bernardino Marques 
da Silva e João de Barro es-
tão com as obras praticamen-
te concluídas.

O novo Colégio Bernardino 
Marques da Silva, que fica no 
bairro Cidade São Pedro, com 
cerca de três mil metros qua-
drados de área construída, te-
rá dois pavimentos contendo 
salas de coordenação peda-
gógica, diretoria e assistente 
de direção, sala dos professo-
res, cozinha, dispensa, lavan-
deria, duas salas de uso geral, 
pátio, além de 12 salas de au-
la, biblioteca e almoxarifado.

Unidades educacionais e metodologia de ensino são referências de investimentos da prefeitura feitos na educação

Metodologia inovadora ajuda os alunos a desenvolver
habilidades cognitivas

Imagem interna de um dos ambientes do novo colégio Bernardino que atenderá mais de 800 crianças por período

Para atender os alunos 
com deficiência, o colégio con-
tará com banheiros e elevador 
de acordo com as normas de 
acessibilidade. A unidade será 
destinada aos alunos dos En-
sinos Fundamentais I e II, com 
capacidade para cerca de 420 
vagas por período (7h às12h e 
13h às 18h).

Já o novo Colégio Munici-
pal João de Barro, localizado 
no bairro Chácara Solar II, terá 
mil metros quadrados de área 
construída e contará com oito 
salas de aula, sendo dois ber-
çários, sala dos professores, 
diretoria, departamento de co-
ordenação, cozinha, refeitório, 
almoxarifado e playground. 
Assim que for inaugurada, a 
nova unidade funcionará em 
período integral e atenderá 
cerca de 300 crianças de zero 
a seis anos.

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

No ultima segunda-feira 
(17/07), a prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Emprego, Desenvolvimento, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção - SEMEDES, da Assistên-
cia Social e do Fundo Social 
de Solidariedade, promoveu 
no Cine Teatro Coronel Ray-
mundo a cerimônia de entre-
ga de Certificados do progra-
ma Time de Emprego. 

O programa Time de Emprego é desenvolvido na cidade por meio de uma parceria com o Governo Estadual 

O Time de Emprego aten-
de pessoas desempregadas e 
oferece instruções sobre co-
mo conseguir um emprego. 
Os participantes recebem di-
versas informações importan-
tes, como elaborar um currí-
culo profissional mais atraente 
e como se portar em entrevis-
tas, por exemplo. Eles tam-
bém aprendem técnicas para 
conhecer o mercado de traba-
lho, fazer planejamento finan-
ceiro e estabelecer metas de 

trabalho e de vida.
O programa é desenvolvido 

em 12 encontros. Cada um de-
les tem a duração de três ho-
ras, sendo um por semana, 
com turmas de 25 a 30 pes-
soas. Com auxílio de facilitado-
res, além de serem orientados, 
os integrantes do grupo trocam 
experiências entre si sobre as 
buscas de emprego. Estas in-
formações auxiliam o candida-
to a aprender, também, com a 
vivência de seus colegas.

Regina Zalla
Psicóloga do CRAS das Famílias

“É enriquecedor participar 
desse momento, pois cada 
um dos presentes estão 
saindo dessa preparação 
com muito mais 
coragem, determinação 
e muito mais preparo 
para desempenhar suas 
funções’’.

Nubia Rosa
Munícipe

“Esse curso é uma 
preparação para a 

vida. Quero agradecer 
a prefeitura pela 

oportunidade, pois  foi 
algo muito gratificante 
para cada um de nós.” 
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Prefeitura Promove IX Conferência 
Municipal de Assistência Social
Evento teve como tema central abordar a garantia de direitos com o

fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

P
ara melhorar ainda 
mais a vida dos mo-
radores de Santana de 
Parnaíba, a prefeitura, 

por meio da Secretaria de As-
sistência Social, promoveu na 
última quinta-feira (20/07), a 
IX conferência de Assistência 
Social, realizada no Colégio 
Municipal Tenente Gen. Gas-
par de Godoi Colaço.

Sob o tema “Garantia de 
Direitos no Fortalecimento do 
SUAS”, o evento, que aconte-
ce a cada dois anos, teve co-
mo objetivo elaborar e discutir 
propostas de políticas públi-
cas para os próximos anos e 
reuniu cerca de 100 pessoas, 

Relação dos Delegados
Titulares e Suplentes eleitos

Titulares: Sebastião Jor-
ge Pereira, Ana Shirley Ro-
drigues dos Santos, Irace-
ma Tereza da Silva Feliciano, 
Maria José Martins Fernan-
des Coelho.

Suplentes: Ivonete Luiza 
da Silva Leite, Ana Ilza Araújo 
da Silva, Marcia Maria Creo-
landes, Maria Aparecida Tutty 
Nunes de Souza.

A IX Conferência Municipal de Assistência Social teve como objetivo elaborar e discutir propostas de 
políticas públicas para os próximos anos

entre representantes da socie-
dade civil, poder público e ou-
tros órgãos sociais.

Durante o evento foi re-
alizada uma palestra magna 
com as Dras. em Serviço So-
cial, Políticas Sociais e Mo-
vimentos Sociais pela PUC-
-SP, Abigail Silvestre Torres 
e Stela Ferreira. Também fo-
ram discutidas estratégias 
para a estruturação do traba-
lho do Sistema Único da As-
sistência Social, debate para 
apresentar as ações promo-
vidas no munícipio, para que 
todos pudessem saber o tra-
balho que vem sido promovi-
do na área no município.

Também estiveram pre-
sentes a presidente do Con-

selho Municipal de Assistên-
cia Social Eliane Varione; o 
secretário de Assistência So-
cial Fabio Mendonça; a secre-
tária da Caixa de Previdência 
Maria de Fátima; a secretária 
de Cultura Fátima Muro e re-
presentante do legislativo.

Aula inaugural do programa Frente de 
Trabalho reúne mais de 60 participantes

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

O 
mercado de trabalho 
está cada vez mais 
competitivo e, devi-
do à crise econômica 

que o país enfrenta, muitas 
pessoas acabaram perden-
do seus empregos. Pensan-
do nisso, a prefeitura, por 
meio da ação envolvendo as 
secretarias de Assistência 
Social e de Emprego, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(SEMEDES), trouxeram para 
Santana de Parnaíba o pro-
grama Frente de Trabalho.

O programa tem como ob-
jetivo auxiliar quem está de-
sempregado ou em situação 

de alta vulnerabilidade so-
cial, oferecendo qualificação 
profissional e renda para os 
cidadãos que exercem ati-
vidades como limpeza, con-
servação, manutenção de 
órgãos públicos e fazem cur-
sos profissionalizantes, rece-
bendo uma bolsa auxilio. 

Na última terça-feira 
(18/07), os 64 integrantes da 
Frente de Trabalho deste ano 
participaram da aula inau-
gural dos cursos de recep-
ção e portaria no auditório 
da secretaria de educação, 
que contou com uma pales-
tra ministrada pelo profes-
sor Paulo Santos, do Institu-
to Civitas. O evento também 

contou com a presença dos 
Secretários Fábio Mendonça 
e Mauro Brunetto 

Os cursos foram esco-
lhidos baseados na situação 
econômica da cidade e têm 
como objetivo a capacitação 
e recolocação das pessoas 
no mercado de trabalho for-
mal. Os bolsistas tem uma 
jornada de atividades de até 
seis horas diárias, quatro 
dias por semana e, no últi-
mo dia, os alunos recebem 
o certificado de qualificação 
profissional. As aulas serão 
ministradas todas as sex-
tas-feiras na sede da SEME-
DES e tem uma carga horá-
ria total de 150 horas.

Equipe recebeu informações de como serão as aulas dos cursos
de capacitação em recepção e portaria

Expedita do Nascimento
Frente de Trabalho na
USF Jaguari

“O Programa nos ajuda a ter 
uma qualificação melhor. A 
Prefeitura está fazendo um 
bom trabalho, pensando no 
bem estar da população”

paulo Santos - professor do 
instituto Civitas

“O programa frente 
de trabalho é muito 
importante, porque 
auxilia na requalificação e 
recolocação das pessoas 
ao mercado formal” 

Os bolsistas do frente de trabalho, além de prestarem serviços nos órgãos públicos, recebem qualifica-
ção profissional nas áreas de recepção e portaria

Segurança Urbana implanta novo
sistema de combate à criminalidade

Texto: André Storino
Foto: Acervo Secom

V
isando aprimorar as 
ações de combate ao 
crime na cidade, a Se-
cretaria de Segurança 

Urbana, por meio do seu Depar-
tamento de Gestão Estratégica, 
implantou recentemente o PMLC 
(Problema de Máxima Localiza-
ção de Cobertura), que visa re-
alizar uma cobertura completa 
dos pontos de maiores incidên-
cias criminais no município, para 
determinar o menor número de 
viaturas e bases necessárias no 
acompanhamento das ocorrên-

O novo sistema proporcionará a GMC mais rapidez no
atendimento das ocorrências

GMC na Base de Operação no bairro Parque Santana, onde ocorreu o projeto piloto do novo programa 
de combate a criminalidade.

cias pela GMC (Guarda Munici-
pal Comunitária).

Essa ação trabalha com a 
garantia de que a população 
parnaibana seja atendida com 
rapidez, já que leva em consi-
deração o tempo médio gas-
to para o atendimento das so-
licitações, a fração máxima 
de ocupação das viaturas e a 
economia dos recursos dis-
postos pela GMC.

Com a realização do pro-
jeto piloto e a construção dos 
polígonos das incidências cri-
minais, o Departamento Ope-
racional do Parque Santana, 

por meio do PMLC, já mostrou 
a sua eficiência durante o pri-
meiro trimestre desse ano, em 
relação ao ano anterior, obten-
do uma redução de 58,82% do 
número de crimes na região.

Outra ferramenta que vem 
sendo utilizada pela GMC é a 
AGM (Árvore Geradora Míni-
ma) que, em conjunto com a 
PMLC, visa otimizar o atendi-
mento às áreas de concentra-
ção das incidências, garantin-
do atividades mais incisivas da 
polícia e com maior frequên-
cia, atuando junto com número 
maior de agentes da GMC.

Atletas da melhor idade participam 
da 16ª edição do JATISPA

Cerimônia de abertura no Ginásio Frediani reuniu centenas de pessoas

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

A 
Prefeitura de Santana 
de Parnaíba, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Assistência So-

cial, promoveu na segunda-
-feira (17/07), a cerimônia de 
abertura da 16ª edição dos Jo-

A cerimonia de abertura do JATISPA contou com centenas de atletas do município e região

gos Adaptados da Terceira Ida-
de (JATISPA), que ocorreram 
durante a semana. 

Realizada no Ginásio Al-
berto Frediani, a abertura con-
tou com a participação de 
jogadores de todas as dele-
gações participantes dos jo-
gos. Os participantes acom-

panharam o cerimonial, desde 
o acendimento da pira olímpi-
ca pelos atletas, ao juramen-
to dos atletas e árbitros e a 
apresentação de dança dos 
alunos do CCAM da Fazendi-
nha. As competições já tive-
ram início no mesmo dia da 
abertura do JATISPA. 

Joaquim Lopes ‘‘Quincas’’
Atleta do município de Jandira

Participo do JATISPA 
desde a primeira 
edição, e isso significa 
tudo pra mim. O 
principal benefício 
que a competição 
nos proporciona é 
unir a nossa saúde ao 
condicionamento físico.” 

Sidnei da Silva
Atleta do CCI de Santana de Parnaíba

“Esse tipo de atividade 
é fundamental para o 
desenvolvimento do 

nosso bem estar, e muito 
importante para a nossa 

saúde, além de nos 
proporcionar momentos 
de alegria. Estou muito 

feliz por participar de mais 
um JATISPA”
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A 
prefeitura de Santana 
de Parnaíba tem feito 
um grande investimen-
to no esporte visando 

à participação de seus atletas 
em competições. Na 61ª edição 
dos Jogos Regionais, realizados 
na cidade de Sorocaba, entre os 
dias 11 à 20 de julho, os atle-
tas parnaibanos foram desta-
ques e conquistaram  uma boa 
classificação geral, ficando entre 
os três primeiros colocados no 
ranking da competição pelos da-
dos da Secretaria de Esportes.

No atletismo feminino e 
masculino, a equipe parnaibana 
ficou na primeira colocação, su-
perando inclusive a equipe anfi-
triã, que ficou em segundo lugar. 
Na ginástica artística feminina e 
rítmica, Santana de Parnaíba 
conquistou a medalha de ouro, 
assim como no Tênis feminino. 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Fabiano Martins e Acervo Smafel

No Karatê feminino e masculino, 
Santana de Parnaíba ficou com 
o vice-campeonato, mesmo re-
sultado do tênis, voleibol e vôlei 
de praia masculino. Skate Street, 
Handebol e Xadrez foram outras 
modalidades nas quais os atle-
tas da cidade também tiveram 
um bom desempenho.

Os atletas com deficiência  
surpreenderam com um exce-
lente desempenho na compe-
tição, conquistando medalhas 
nas modalidades de atletismo 
e natação feminina e masculi-
na. Esse resultado se deu devi-
do ao grande investimento que a 
prefeitura vem realizando no es-
porte municipal, do qual a cada 
competição os resultados são 
cada vez mais satisfatórios.

Atleta parnaibana participa 
da modalidade salto em 
distância nos Jogos Regionais 
disputados em Sorocaba

Class atletismo fem.

1º Santana de parnaíba

2º Sorocaba

3º Capão Bonito

4º Tatuí

5º Salto

6º Itu

7º Piedade

8º S.Miguel Arcanjo

Class atletismo Masc.

1º Santana de parnaíba

2º Sorocaba

3º  Juquiá

4º Piedade

5º Capão Bonito

6º  Itararé

7º Itaí

8º Porto Feliz

Class atletismo pCd

1º Sorocaba

2º Santana de parnaíba

3º  Mairinque

4º  Itu

5º Tapiraí

6º Itupeva

7º Avaré

8º Itapetininga

Class Karatê fem.

1º Cerquilho

2º Santana de parnaíba

3º  Tietê

4º  Arandu

5º Sorocaba

6º Itupeva

7º São Roque

8º  Itapeva

Class tênis fem.

1º Santana de parnaíba

2º Avaré

3º Salto

4º  Itapetininga

5º São Roque

6º  Tatuí

“Estivemos nos preparando durante um 
bom tempo para esse momento, que é 
muito importante.
A prefeitura oferece um local 
devidamente estruturado para 
treinarmos, além do incentivo que nos 
motiva a chegar ainda mais longe, 
por tudo isso estamos representando 
Santana de Parnaíba com o nosso 
melhor”.

Robson Leonardo - Atleta do Atletismo

“A importância desta competição não é 
apenas levar para casa o prêmio de melhor, e 
sim estar feliz, estar em atividade, fazer novas 

amizades, aprender novas modalidades, 
tudo isso agregando novos valores e isso 

não tem preço. Eu agradeço a oportunidade 
que o município de Santana de Parnaíba me 

proporcionou.” 

aurea pereira - atleta de damas

Atletismo de Santana de Parnaíba é bi-campeão 
na 61ª edição dos Jogos Regionais de Sorocaba

Atletas parnaibanos se destacam entre as 53 cidades que compõem a região e vencem em diversas modalidades
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CoMUniCado de adJUdiCação e HoMoLogação
Pregão Presencial n.º 085/17 – Proc. Adm. nº 470/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MateriaiS para MarCenaria, 
em apoio à infraestrutura de eventos, manutenções e restauros geridos pelas Secretarias 
deste Município. adJUdiCo e HoMoLogo o procedimento supra a favor das empresas: 
JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA – EPP para 
os itens: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 e 27 e CoMÉrCio de MadeiraS e MateriaiS para ConStrUção 1906 Ltda 
– EPP para os itens: 04, 05, 16 e 17.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017.
ordenador de pregão

--------------------------------------------
Pregão Eletrônico n.º 009/17 – Proc. Adm. n.º 431/17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DE TROCADOR DE CALOR PARA AQUECIMENTO DE PISCINIAS, 
em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTE E LAZER – 
SMAFEL Na oportunidade, Adjudico e Homologo o certame acima identificado a favor da 
empresa JUSTI & MAIAN LTDA – EPP.

Santana de Parnaíba, 13 de julho de 2017.
ordenador de pregão

-------------------------------------------- 
CoMUniCado de JULgaMento de aMoStra, 

adJUdiCação e HoMoLogação (finaL)
Pregão Presencial n.º 072/17 – Proc. Adm. nº 392/17

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de UNIFOR-
MeS eSportiVoS em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes 
e Lazer. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras 
apresentadas no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Atividade Física, Espor-
tes e Lazer, promoveu o seguinte julgamento:  Empresa: a.M.V. CoMÉrCio proMo-
çÕeS de eVentoS eSportiVoS e arbitrageM Ltda - amostras aproVadaS para 
os itenS: 01 e 02
Empresa: AT&WP COMERCIAL LTDA – EPP - amostras aproVadaS para os itenS: 
25, 32 e 34
Na oportunidade, adJUdiCo e HoMoLogo o certame supra em favor das seguintes em-
presas: a.M.V. CoMÉrCio proMoçÕeS de eVentoS eSportiVoS e arbitrageM 
LTDA - ITENS: 01 e 02 AT&WP COMERCIAL LTDA – EPP - ITENS: 25, 32 e 34 

 
Santana de Parnaíba, 14 de julho de 2017.

ordenador de pregão
--------------------------------------------  

CoMUniCado de LiCitação preJUdiCada. 
Pregão Presencial n.º 067/17 – Proc. Adm. n.º 429/17 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de AVENTAIS para os servidores da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria de Municipal de Saúde.  
O Ordenador da Modalidade Pregão faz saber que, em função da reprovação das amos-
tras apresentadas pelas licitantes interessadas no Pregão Presencial supra pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a presente licitação foi considerada preJUdiCada.  

Santana de Parnaíba, 17 de julho de 2017. 
ordenador de pregão

--------------------------------------------
aViSo de LiCitação

Pregão Presencial n.º 104/2017 – Proc. Adm. nº. 714/2017
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MateriaiS eLÉtriCoS e Corre-
LatoS, para utilização em manutenções/instalações em próprios municipais.
do edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/07/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 31/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de julho de 2017.
ordenador de pregão 

--------------------------------------------
aViSo de LiCitação

Pregão Presencial n.º 105/2017 – Proc. Adm. nº. 641/2017
Objeto: Registro de preços para LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, INCLUINDO MONTA-
geM e deSMontageM de MÓdULoS para utilização em eventos geridos pela Secre-
taria Municipal Atividade Física Esporte e Lazer, pelo período de 12 meses.
do edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/07/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 02/08/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017.
ordenador de pregão 

--------------------------------------------
regiStro de preçoS

PP N.º 042/17 – Proc. Adm. Nº 078/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO

DE FISIOTERAPIA, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Munici-
pal de Saúde

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 139/2017 – Empresa: Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda - EPP pa-
ra os itens 01 – R$ 0,19/Und, 02 – R$ 0,25/Und, 03 – R$ 0,20/Und, 10 – R$ 23,92/Und, 
13 – R$ 116,00/Und, 14 – R$ 38,40/Und, 17 – R$ 17,92/Pct, 19 – R$ 9,48/Und, 20 – R$ 
6,82/RL, 22 – R$ 2,98/Und, 23 – R$ 2,33/Und, 30 – R$ 38,85/Und, 39 – R$ 5,57/FR, 
43 – R$ 74,88/Und, 44 – R$ 14,89/Und, 45 – R$ 14,43/Und, 46 – R$ 14,43/Und, 51 – 
R$ 102,40/Und, 54 – R$ 92,16/Und, 56 – R$ 38,40/Und, 61 – R$ 74,55/Und, 59 – R$ 
23,04/Pct, 62 – R$ 74,55/Und.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017.
ordenador de pregão

--------------------------------------------
regiStro de preçoS

PP N.º 074/17 – Proc. Adm. Nº 451/17
Registro de preços para o fornecimento parcelado de ÁGUA MINERAL, SEM GÁS,
EM COPOS DE 200ML E GARRAFAS PET COM 510ML, para consumo de pessoal
que dará apoio em eventos geridos por todas as Secretarias deste Município,

pelo período de 12 meses
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 140/2017 – Empresa: Leonice Fedrigo Duarte da Silva 17741701835 para o item 
01 – R$ 5,54/Pct; ATA 141/2017 – Empresa: Hursan Comercial Ltda para o item 02 – 
R$ 9,60/CX.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017. 
ordenador de pregão

--------------------------------------------
regiStro de preçoS

PP N.º 080/17 – Proc. Adm. Nº 408/17
Registro de preços para aquisição de FERRAMENTAS E MATERIAIS

para serem utilizados em diversas Secretarias deste Município,
pelo período de 12 meses

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 142/2017 – Empresa: Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas 
Ltda – EPP para os itens 01 – R$ 214,00/Und, 07 – R$ 395,00/Und, 08 – R$ 37,60/
Und, 09 – R$ 50,00/Und, 10 – R$ 2,40/Und, 11 – R$ 16,00/Und, 12 – R$ 15,00/Und, 
18 – R$ 20,80/Und, 24 – R$ 3,75/Und e 27 – R$ 6,95/ML; ATA 143/2017 – Empresa: 
José Roberto de Toledo Materiais para Construções & Cia Ltda – EPP para os itens 
02 – R$ 285,00/Und, 03 – R$ 416,00/Und, 05 – R$ 21.229,00/Und, 06 – R$ 9.680,00/
Und, 15 – R$ 8,90/Und, 20 – R$ 74,00/JGS, 23 – R$ 3,60/Und, 26 – R$ 31,00/Und e 
28 – R$ 10,50/Und. 

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017.
ordenador de pregão

Citação 
Lana riSK MartinS: 
 
Fica Vossa Senhoria Citada a comparecer perante a Comissão Permanente Processan-
te da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, 
Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 032/2017, 

instaurado contra V. Sª. por abandono de eMprego. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

--------------------------------------------
Citação 

CriStina oLiVeira do naSCiMento MeLLo: 
 

Fica Vossa Senhoria Citada noVaMente a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Bota-
fogo, n.º 80, Centro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo 
n.º 029/2017, instaurado contra V. Sª. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante

--------------------------------------------
Citação 

Lana riSK MartinS: 
 

Fica Vossa Senhoria Citada noVaMente a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, n.º 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 
032/2017, instaurado contra V. Sª. por abandono de eMprego. 

 
Klauber Santos Cruz

Secretário da Comissão permanente processante 
--------------------------------------------

Citação 
Maria ferreira Santana: 

 
Fica Vossa Senhoria Citada noVaMente a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, n.º 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 
021/2017, instaurado contra V. Sª. por inaSSidUidade HabitUaL. 

 
Klauber Santos Cruz

Secretário da Comissão permanente processante 
--------------------------------------------

Ofício n.º 187/2017 – C.P.P – SMNJ 
 

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 
 

Prezada Senhora Kelly Cristina Valério Iazetta: 
 

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da publicação deste, perante o Departamento 
Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Proces-
so Administrativo nº 056/2016. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-

ração. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

 --------------------------------------------
Ofício n.º 195/2017 – C.P.P. – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 

 
Prezado Senhor Manoel Pardal Prado Junior: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departa-
mento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no 
Processo Administrativo nº 019/2016. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-

ração. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

  --------------------------------------------
Ofício n.º 196/2017 – C.P.P. – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 

 
Prezado Senhor Caio Souza Alves: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departa-
mento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no 
Processo Administrativo nº 009/2017. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-

ração. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

  --------------------------------------------
Ofício n.º 197/2017 – C.P.P – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 

 
Prezada Senhora Márcia de Oliveira dos Santos: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da publicação deste, perante o Departamento 
Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Proces-
so Administrativo nº 035 /2016. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consi-

deração. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

  --------------------------------------------
Ofício n.º 198/2017 – C.P.P. – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 

 
Prezado Senhor Paulo Silas dos Santos Araujo: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departa-
mento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no 
Processo Administrativo nº 048/2016. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-

ração. 
 

Klauber Santos Cruz
Secretário da Comissão permanente processante 

   --------------------------------------------
Ofício n.º 199/2017 – C.P.P. – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 

 
Prezado Senhor Paulo Silas dos Santos Araujo: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departa-
mento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no 
Processo Administrativo nº 006/2017. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-
ração. 

 
Klauber Santos Cruz

Secretário da Comissão permanente processante
--------------------------------------------

Ofício n.º 205/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 
 

Prezado Senhor Rodrigo Fonseca de Moura: 
 

Vimos, pelo presente, cientificar a designações de oitivas de testemunhas 
no Processo Administrativo nº 004/2017, onde figura como indiciado, para o dia 01 de 
agosto de 2017 às 10:00h, na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Aveni-
da Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-
ração. 

 
Klauber Santos Cruz

Secretário da Comissão permanente processante
--------------------------------------------

Ofício n.º 207/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 
 
Prezada Senhora Patrícia Lopes Borges de Castro: 
 

Vimos, pelo presente, cientificar a designações de oitivas de testemunhas 
no Processo Administrativo nº 023/2017, onde figura como indiciada, para o dia 01 de 
agosto de 2017 às 10:30h, na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Aveni-
da Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-
ração. 

 
 Klauber Santos Cruz

Secretário da Comissão permanente processante 

Secretaria Municipal de Habitação 
 

Resolução n° 009, de 20 de Julho de 2017. 
 

Reconhecer a situação de ilegalidade urbanística, parte da Gleba I, 
parte da Gleba II e Gleba III do loteamento denominado “Vila Velha 
- Gleba II e III - Chácaras Residenciais”, com área de 330.100,00 
m² e 660.200,00 m², respectivamente, localizadas no Município de 
Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado, com ori-
gem  na Transcrição nº 8.757 e Matrícula 174, Cartório de Registro 
de imóveis da Comarca de barueri. 

 
o MUniCípio de Santana de parnaíba, pessoa jurídica de direito público 

interno, Estado de São Paulo, representado pela Secretária Municipal de Habitação, no 
uso de suas atribuições legais, e 

 
ConSiderando a apuração de parcelamento irregular do solo junto ao Proces-

so Administrativo próprio, consubstanciado no Inquérito Civil n° 37/2009 e Ação Civil 
Pública de Ordem Urbanística e Ambiental n° 1001081-06.2013.8.26.0068, em trâmi-
te na 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri, com a finalidade de identificar situação fá-
tica e jurídica de irregularidade do parcelamento irregular do solo em parte da Gleba II e 
totalidade da Gleba III do loteamento denominado “Vila Velha”; 

 
ConSiderando que o loteamento foi registrado através da  Inscrição n° 47, 

nos termos do Decreto Lei nº 58/37 regulamentado pelo Decreto n° 3079/1938; constan-
do restrições convencionais para implantação e aprovação; e que sua implantação não 
se consolidou; 

 
ConSiderando, a edição de regras posteriores no âmbito urbanístico e am-

biental; 
 
ConSiderando a que a implantação fora parcial na Gleba I e II e a Gleba III não 

fora implantada; portanto, em desconformidade com o projeto do loteamento aprovado e 
levado a registro em 1974; 

 
ConSiderando que a descrição da área na transcrição é precária e anacrôni-

ca, assim, ferindo um dos Princípios basilares do Direito Imobiliário, o “Princípio da Es-
pecialidade Objetiva” e do perfeito controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa, 
conforme artigo 225, § 2° da Lei Federal n° 6.015/73; bem como, ausência de georrefe-
renciamento (coordenadas e azimutes), demarcação das áreas de APP nas matrícu-
las; dessa forma, sendo necessário a reaprovação do loteamento nas composições não 
consolidadas, com as devidas demarcações e averbação nas matrículas dos lotes sujei-
tos a restrições urbanísticas e ambientais; 

 
ConSiderando que o referido loteamento possui remanescente da Mata Atlân-

tica em estágio médio e avançado de regeneração; 
 
ConSiderando a existência de Áreas de Preservação Permanente (nascentes, 

córregos, lagos, topo de morro e declividade superior a 30%); assim, necessário Estu-
do Técnico Ambiental para elaboração de Termo de Compromisso Ambiental e Urbanís-
tico para adoção de medidas de mitigação, e ou, compensação urbanística e ambiental 
na área;  

 
ConSiderando que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e re-

gularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos 
padrões urbanísticos da cidade, o bem estar e segurança de seus moradores; 

 
ConSiderando o quanto fora deliberado pela Secretaria Municipal de Habita-

ção, através do Programa Municipal de Regularização Fundiária, RESOLVE: 
 
Art. 1°. Reconhecer a situação de ilegalidade do loteamento denominado Vi-

la Velha, áreas não implantadas - Chácaras Residências (parte de gleba I - não con-
solidada e Glebas II e III), com o objetivo de apuração, nos termos da Lei Federal n° 
13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal n° 3234/12, a seguir identificada: 

 
I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:
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II – Da especialidade de objetiva: 
Transcrições n° 8.757, Cartório de Registro de Imóveis da Comar-

ca de barueri – “IMÓVEL constituído da Gleba II, do Sítio Ipanema, no distrito 
e município de Santana de Parnaíba, desta Comarca de Barueri, com área de 
33,0100 hectares, ou sejam 330.100,00 metros quadrados, dentro das divisas 
e confrontações constantes do título. Imóvel esse com origem nas transcrições 
sob números 8.173, 8.646, 8.093 e 8.097, deste cartório; IMÓVEL, constitu-
ído pela Gleba III, do Sítio Ipanema, no distrito de Santana de Parnaíba, desta 
comarca de Barueri, com área de 66,0200 hectares, ou sejam 660.200,00 me-
tros quadrados, dentro das divisas e confrontações do título. Inscrição sob o 
número 47, referente ao loteamento nos termos do Decreto Lei nº 58 de 10 de 
dezembro de 1937, regulamentado pelo decreto nº 3.079 de 15 de setembro 
de 1978, denominado “Vila Velha - Glebas II e II - Chácaras residenciais”, 
sendo que a Gleba II esta composta de 75 lotes, numerados de 01 a 75; distri-
buídos em 08 quadras designadas pelas letras “A” a “H”; constando além da 
estrada municipal dez ruas numeradas de 01 a 10; e a Gleba III com 79 lotes, 
numerados de 01 a 79, distribuídos em 07 quadras, designadas pelas letras de 
“A” a “H”; constando do plano as ruas um, dois, três, quatro e cinco; em re-
lação a Gleba III, deverão os loteadores obter a aprovação do loteamento 
quando estiverem as ruas abertas totalmente e fiscalizadas pela Prefeitura, 
conforme consta do projeto do referido loteamento; ainda, foram impostas 
restrições, na Cláusula 13, do Contrato “Padrão”, quanto ao uso e destina-
ção do solo.  

Matrícula n° 174 - Terreno urbano situado no Município de Santana de 
Parnaíba, nesta Comarca, com área de 330.100,00 metros quadrados, antiga-
mente denominado Sítio Ipanema conforme descrição do respectivo título; lote-
ado nos termos do Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, regulamenta-
do pelo decreto nº 3.079 de 15 de setembro de 1978, denominado “Vila Velha 
- Glebas I - Chácaras residenciais”, Plano de loteamento: compõe-se  o lotea-
mento de 78 lotes, numerados de 01 a 78; distribuídos em 11 quadras designa-
das pelas letras “A” a “K”; do plano constam as aberturas das ruas numeradas 
de 01 a 06; viela 01 e estrada municipal existente, tudo abrangendo uma área 
de 55.733,00 metros quadrados. Ao sistema de recreio do loteamento foi des-
tinada uma área de 43.954,00 metros quadrados. Ao proprietário foi reservada 
uma área 10.528,00 metros quadrados, ficando dessa forma uma área líquida 
vendável de 219.885,00 metros quadrados;  

III – Da especialidade subjetiva:  

Transcrição n° 8.757 - proprietários Jorge Paulo Filio e s.m. Thamar 
de Miranda Filio. 

Matrícula n° 174 - proprietários Cyro Procopio de Araújo Ferraz e s.m. 
Maria Tereza de Matos Pimenta Procopio Ferraz; 

 
Art. 2°. Proibir, à vista da situação das irregularidade constatadas: 
  
a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direi-

tos dele decorrentes, inclusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, 
áreas ou parcelas dos imóveis delimitados em processo administrativo próprio, 
constantes de parte da Gleba I e II e a totalidade da Gleba III, até a finalização do 
Processo de Regularização Fundiária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri; 

 
b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circu-

lação/sistema viário e demarcação de lotes e quadras, exceto por ação do Po-
der Público Municipal; c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão 
e queima de vegetação, sem a devida licença; 

 
d) novas edificações, ampliações e terraplanagens exceto com aprova-

ção municipal, e ou, por ação do Poder Público Municipal; 
 
Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas 

as transações de áreas, parcelamento ou frações dos imóveis acima descritos, 
até a Regularização Fundiária do parcelamento irregular do solo. 

 
Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título 

e proprietários, CONVOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habi-
tação, localizada na Rua Alberto Frediani, 858, 1º andar, Jardim Frediani, San-
tana de Parnaíba-SP, para cadastro do seu lote. 

 
Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na 

Imprensa Oficial do Município. 
 
Santana de Parnaíba, 20 de Julho de 2017. 
 
 

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

DECRETO  Nº  4.009,  DE  14  DE  JULHO   DE   2017
(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 5º, 
inciso I, da Lei Municipal nº 3.590, de 12 de dezembro de 2016, 
decreta: 
 

art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito  adicional suplementar, 
cujo valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), 
estão detalhados conforme segue: 
 
02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.90.39-0412200042008- Outros Serviços de Terceiros – 
    Pessoa Jurídica 
    Despesas  de  Custeio  -  Gabinete  do  Prefeito
    (Código Contábil 22).................. R$ 50.000,00 
 
0201-3.3.90.39-1545100902190- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica 
    Despesas   de   Custeio  –  Iluminação   Pública  
    Gabinete   do   Prefeito 
    (Código Contábil 732)............ R$ 2.000.000,00 
 
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-3.3.90.39-0412200092013- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica 
    Despesas  de  Custeio -  Secretaria 
    Municipal dos Negócios Jurídicos
    (Código Contábil 47).................. R$ 60.000,00 
 
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0205-3.3.90.91-0412300550003- Sentenças Judiciais 
    Sentenças Judiciais  
    (Código Contábil 73).................... R$ 5.000,00 
 
0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-3.3.90.39-1545100372061- Outros  Serviços  de  Terceitos  –
    Pessoa  Jurídica
    Despesas de Custeio – Secretaria Municipal
    de Obras
    (Código Contábil 542)............. R$ 50.000,00 
    SoMa ..................................r$ 2.165.000,00 
 

art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, 
deste decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso 
I, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante do superávit financeiro do exercício de 
2016, no valor de R$ 2.165.000,00.  
 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Santana de Parnaíba, 14 de julho de 2017. 

 
  

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na  data supra. 
 

 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

   --------------------------------------------
DECRETO  N°  4.010,  DE  17  DE  JULHO   DE  2017 
(Altera dispositivos do Decreto nº 3.832, de 11 de março de 2016). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Par-
naíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,  

 
deCreta: 
 
art. 1º. As alíneas “h” e “l”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.832, de 11 
de março de 2016, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.938/17 e 
3.986/17, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º. ... 
 
i - repreSentanteS do poder eXeCUtiVo MUniCipaL: ... 
 
h) Representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Marcelo Mariano da Silva 
RG-18.953.836-3 ... 
 
l) Representante da Secretaria Municipal de Serviços Municipais:
Maria José Ferreira
R.G-15.789.550” 
 
art.  2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.  3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Santana de Parnaíba, 17 de julho de 2017. 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

 
 Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

 
 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
--------------------------------------------

DECRETO  N°  4.011, DE  19  DE JULHO  DE  2017 
(Convoca a 7ª Conferência Municipal de Saúde). 

 
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 na Lei Federal nº 
8.142/90, 

 
deCreta: 
 

art. 1º. Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Santa-
na de Parnaíba conforme disposto no Regimento Interno do Conselho Munici-
pal de Saúde, tendo como tema central: “Atenção Básica – Saúde que temos 
e a Saúde que queremos”. 

 
art. 2º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Pre-

sidente do Conselho Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento 
eventual, pelo Vice-Presidente ou sua Secretária Executiva.  

 
Art. 3º. A Conferência será realizada no dia 04 de agosto de 2017 das 

07h00 às 13h00 no Plenário da Câmara Municipal, sito a Rua Porto Rico, nº 
231, bairro Jardim São Luiz, neste Município. 

 
Art. 4º. A 7ª Conferência terá uma Comissão organizadora que se res-

ponsabilizará por todas as atividades de sua execução. 
 
art. 5º. A Comissão Organizadora terá a seguinte composição: 
 
i  -  Membros do Conselho;  
ii -  Secretária Executiva; 
iii - Membros da Secretaria de Saúde; 
iV - Membros representantes dos Trabalhadores da Saúde. 
 
art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde  dará  o  apoio necessário ao 

desenvolvimento das atividades da Comissão Organizadora para realização da 
Conferência. 

 
Art.  7º. Este Decreto entra em vigor  na data de sua publicação. 
 
art.  8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2017. 
 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

  
Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

  
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
   --------------------------------------------

r e t i f i C a ç ã o 
 

Na publicação veiculada de 14 a 20 de julho de 2017, edição 186, pagina 5 - 
Decreto nº 4.000, de 30 de junho de 2017 - onde se lê:  art. 2º. Comitê de 
Mortalidade Materno Infantil e Fetal (CVMMIF). – leia-se: art. 2°. Comitê de Vi-
gilância de Mortalidade Materno Infantil e Fetal (CVMMIF).

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 des-
ta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado. Concur-
so Público 002/2013 Enfermeiro: 101- Cristiane Soares de OliveiraRG/SP-
32.368.356-3; 102- Bruna Almeida Copelli-RG/SP-41.754.507-1; 103- Silvia-
na Aparecida da S. Anjos do Nascimento-RG/SP-32.678.967-4; 104- Claudia 
dos Santos Ribeiro Batista-RG/SP-18.763.722-2; 105- Jessica da Silva Viris-
simoRG/SP-44.824.277-1; 106- Dalva de Jesus Malheiro-RG/SP-86.660.357-
3. Cirurgião Dentista: 019- Sophia Loren Santos-RG/SP-53.575.310-X; 020- 
América Cristiane Leal do Nascimento-RG/SP-25.609.539-5; 021- Laisa 
Minele Alves de Macedo-RG/SP-7099728. Concurso Público 003/2013 Agen-
te de Organização Escolar: 140- Tais Araujo da Silva-RG/SP-49.538.663-
7. Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Infantil): 091- Silvia An-
gelica Leopoldo Neuber de Barros-RG/SP-20.173.460-6. Concurso Público 
001/2015 Agente de Serviços Gerais: 034- Aracy Ablasser Rainner Leal-RG/
SP-24.930.396-6; 035- Luana Caroline Sant’anna da Silva-RG/SP-43.835.353-
5; 036- Jose Alves Barbosa-RG/SP13.638.219-8. Auxiliar em Saúde Bucal: 
010- Elizabeth Ricardo de Oliveira Santos-RG/SP-23.295.055-6; 011- Natali-
ne Felix dos Santos-RG/SP-55.129.473-5; 012- Maria da Conceição Modes-
to e Silva-RG/SP-36.086.424-7. Professor Adjunto: 101- Ederito Freire de 
Castro-RG/SP-28.996.737-5; 102- Caroliny Aparecida Justino Silva Pereira-
-RG/SP-40.571.742-8. PEB II (Inglês): 001- Ana Cristina Miranda Pina-RG/
SP-20.316.534-2. Médico: 027- Iracy Cassia Souto Ralin-RG/SP30.231.639; 
028- Dayane Aparecida Pereira Martins-RG/SP-35.291.708-8. Médico com es-
pecialização em Cardiologia: 003- Maycon Soto Simplicio-RG/SP44.213.506-
3. Concurso Público 001/2016 Farmacêutico: 016- Abel dos Santos Rodri-
gues-RG/SP-34.915.653-0. Concurso Público 002/2016 Agente de Serviços 
de alimentação: 074- Vanilde Maria Margarida Souza-RG/SP-36.179.833-7; 
075- Antonio Jose de Souza-RG/SP-30.306.154-6; 076- Monica Vieira de Sou-
sa CrispimRG/SP-26.387.347-X. Oficial Administrativo: 007- Marcia Lourdes 
Guercione Bergmann-RG/SP-5.507.450-9; 008- Paulo Jose dos Santos-RG/
SP-30.069.078-2; 009- Jeizemy de Souza Oliveira Silva-RG/SP-53.065.416-
7; 010- Cleiton Ferreira da Ponte-RG/SP-90003045213; 011- Viviane Silva 
Moiseis dos Santos-RG/SP43.055.588-X; 012- Aureo Pires do Amaral Pes-
sini-RG/SP-34.052.992. Técnico de Enfermagem: 003- Regeane Aparecida 
Santos da Silva-RG/SP-28.422.241-0; 004- Ana Paula Nascimento Costa-RG/
SP-91.623.227-1; 005- Natassia Fernanda Muniz Silva-RG/SP-45.998.882-
7; 006- Luzia Alcides de Almeida-RG/SP-38.513.154-9; 007- Karina Yama-
guti Tanima-RG/SP-58.196.748-3; 008- Nilza Maria Rebelo Gaudencio-RG/
SP-41.338.875-X; 009- Pedro de Oliveira Reis-RG/SP-10.495.657-4; 010- 
Blanca Nataly da Silva Machado-RG/SP-43.846.389-4; 011- Leticia Viei-
ra de Macedo-RG/SP-38.054.589-5; 012- Thiago Rodrigo de Souza-RG/SP-
46.454.228-5; 013- Jackeline Talita Moreira de Almeida-RG/SP-43.339.154-6; 
014- Ricardo Antonio da Costa Fonseca-RG/SP-32.986.330-7; 015- Fernanda 
Almeida dos Santos-RG/SP-46.795.545-1; 016- Silvia Angelica da Paixão-RG/
SP-34.490.683-8; 017- Reginaldo de Assis Galindo-RG/SP-27.476.598-6. Mé-
dico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 001- Luis Felipe Bar-
reiras CarboneRG/SP-44.346.529-0. 
 

CHaMaMento doS aproVadoS eM proCeSSo SeLetiVo
Os aprovados no proCeSSo SeLetiVo citado abaixo, fica convocado para 
apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publica-
ção na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado. processo Sele-
tivo 005/2015 auxiliar de desenvolvimento infantil: 088- Welson Santos da 
Silva-RG/SP-29.719.209-7; 089- Beatriz Lopes dos Santos-RG/SP
50.699.044-8; 090- Natalia Mercia dos Santos Abreu-RG/SP-35.119.064-8; 
091- Francimar Sousa Tavares-RG/SP-36.512.485-0. 
 

CHaMaMento doS aproVadoS eM proCeSSo SeLetiVo
Os aprovados no proCeSSo SeLetiVo citado abaixo, ficam convocados pa-
ra 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 004/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 001- Davi Severino 
Possidonio da Silva-RG/SP-52.569.264-2. peb i (educação básica): 008- Na-
talia Caroline Ramos Teixeira-RG/SP-36.950.357-0; 009- Vanúsia Gomes Pra-
tes Braga-RG/MG-20810921. peb i (educação infantil): 011- Alexsandra de 
Alvarenga Vitor de Lima-RG/SP-21.595.053-7. PEB II (Educação Física): 009- 
Jorge Vieira Coelho-RG/SP-11.729.505-5. 
 

CHaMaMento do aproVado eM proCeSSo SeLetiVo SiMpLifiCado
O aprovado no proCeSSo SeLetiVo SiMpLifiCado citado abaixo, fica con-
vocado para apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcan-
jo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado. 
Processo Seletivo Simplificado 002/2017 Médico com Especialização em 
Ultrassonografia: 004- Lais Neves Menezes-RG/MG-14429441. 
 

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017.
prefeitUra do MUniCípio de Santana de parnaíba

--------------------------------------------  

n o t i f i C a ç ã o 
Notifico a Senhora CLaUdia Maria da SiLVa LordeLo, portadora da cédula 
de identidade n° 35.095.263-2/SSP-SP, a comparecer na Secretaria Municipal 
de Administração, Setor de Recursos Humanos - Admissão, sito a Rua São Mi-
guel Arcanjo, n° 90 - Centro - Santana de Parnaiba/SP, para cumprimento da 
decisão judicial n° 0020552-25.2013.8.26.0068, no prazo máximo e impror-
rogável de 10 (dez) dias, sob pena de não o fazendo caracterizar-se Renúncia 
ao Direito.                      

Santana de Parnaíba, 21 de julho de 2017. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba.
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