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840 VAGAS
EMPREGOS

Festivais Estudantis e Regionais de Música além da apresentação da dupla sertaneja Maria 

Cecília e Rodolfo marcaram as festividades entre os dias 13 e 15 de novembro  - Pág. 4
Com o nome “Luz, Câmera, Ação!” espetáculo contou com 27 apresentações

realizadas pelos alunos do CCAM do Centro Histórico  - Pág. 4

Em comemoração aos 437 
Santana de Parnaíba recebe 

grandes eventos musicais

Apresentação de Fim de Ano do 
CCAM emociona centenas de 
pessoas no Espaço Savana

Complexo Hospitalar será referência na região

Pronto Socorro Infantil segue em ritmo 
acelerado e já entra na segunda laje

Página 2

AVANÇO NA SAÚDE

ANIVERSÁRIO CULTURA

Foto: Márcio Koch

S
antana de Parnaíba, que tem conceito “A” 
em saúde pública, segundo a avaliação re-
alizada pelo Tribunal de Contas do Estado, 
investe cada dia mais para garantir melhor 

atendimento aos munícipes e, para que esse tra-
balho continue sendo realizado com excelência, a 
prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, está 
construindo o Complexo Hospitalar Sant’Ana, lo-
calizado na rua Prof. Edgard de Moraes, s/nº, ao 
lado do PAM Santa Ana. Pág. 03
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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)

840 vagas

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

Aux.de manutenção elétrica e hidraulica Votuparim 2  Ens. Médio

Auxiliar de almoxarifado Polvilho 10 X Ens. Médio

Auxiliar de enfermagem Tamboré 5 Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 80 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 10 X Ens. Médio

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) Fazendinha 1 Sup/cursando

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 240 Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 40 Ens. Médio

Mecânico de motor a diesel Cento e Vinte 1 Ens. Médio

Mecânico eletricista de auto Fazendinha 1 Ens. Médio

Motorista de ônibus urbano Cento e Vinte 10 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 300 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 80 X Ens. Médio

Pizzaiolo Alphaville 1 Fundamental

Salva-vidas Campo da Vila 1 Ens. Médio

Serralheiro Polvilho 1 Fundamental

Tapeceiro de autos Fazendinha 1 Fundamental

Técnico de enfermagem Tamboré  5 Ens. Médio

Venddor interno Fazendinha  1 Ens. Médio

Vendedor basconista Polvilho 1 Ens. Médio

Vendedor pracista Fazendinha  3 Ens. Médio

Vendedor pracista São Pedro 6 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”

 

Prefeitura abre inscrições 
para o minicurso de 

Reaproveitamento de 
Materiais Sustentáveis

Colégios Municipais 
realizam cerimônia de 

encerramento dos Jogos 
Escolares internos

Foto: Fabiano Martins Foto: Ilustrativa

Na última semana a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educação, promo-
veu, no Colégio Imídeo Giuseppe, a ceri-
mônia de encerramento dos “Jogos Esco-
lares Internos 2017”.

A quadra do colégio ficou lotada com a 
presença dos alunos que participaram das 
atividades esportivas, além de seus profes-
sores que foram prestigiar este importante 
evento. O colégio recebeu troféus pela parti-
cipação e os alunos receberam medalhas e 
celebraram as conquistas nas competições 
que participaram durante o ano.

“Esse tipo de atividade é muito importante, 
pois motiva os alunos a participarem mais 
das aulas de educação física por meio do 
esporte. Conseguimos também desenvolver, 
ainda mais, aquele aluno que se destaca 
em determinada modalidade”, comentou 
Rosangela Aparecida, professora de 
Educação Física do Colégio Imídeo.

O término da cerimônia ficou marcado 
por diversas apresentações, que os próprios 
alunos montaram, para marcar esse mo-
mento. Os Jogos Escolares Internos acon-
teceram entre os meses de maio e outubro 
e foram realizados nos 69 colégios munici-
pais. (SDY)

A prefeitura, por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano e Meio Ambien-
te, em parceria com a Fundação Alphavil-
le, abre as inscrições para o minicurso de 
Reaproveitamento de Materiais Reciclá-
veis que será realizado no dia 25/11, no 
Centro de Educação para Sustentabilidade 
– CES Alphaville, localizado na Al. Miche-
langelo, 12 – Burle Marx - Alphaville. 

O objetivo do curso é abordar a uti-
lização do potencial de transformação 
do que a natureza oferece e, a partir 
disso, criar mobiliários, artes e itens 
de decoração, reaproveitando materiais 
sustentáveis como galhos de árvore, 
troncos e pedras, colaborando com o 
meio ambiente. 

As inscrições vão até o dia 21/11 e po-
dem ser feitas pelo e-mail: contato.cesal-
phaville@gmail.com ou pelo telefone (11) 
4153-3618. 

Para obter mais informações, os interes-
sados devem entrar em contato com  a Se-
cretaria de Planejamento e Meio Ambiente no 
telefone: (11) 4622-7535 de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. (RM)

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Estão abertas as 
inscrições para novas 
turmas das Oficinas de 

Empreendedorismo SEBRAE

Foto: Ilustrativa

A prefeitura, por meio da Secretaria de 
Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tec-
nologia e Inovação (SEMEDES), em parce-
ria com o Sebrae-SP, irá promover entre os 
dias 27 a 30/11 as Oficinas de Empreen-
dedorismo “Começar Bem Formalização”, 
“Sei Vender”, “Sei Controlar Meu Dinheiro” 
e “Fluxo de Caixa”, voltadas aos Micro Em-
preendedores Individuais (MEI).

As oficinas são gratuitas e as vagas li-
mitadas. Para participar o interessado de-
verá encaminhar um e-mail para  sebraea-
qui.sparnaiba1@gmail.com ou sebraeaqui.
sparnaiba2@gmail.com contendo nome 
completo, CPF, data de nascimento e telefo-
nes para contato. As atividades serão reali-
zadas no Espaço do Empresário Empreende-
dor, localizado na Avenida Tenente Marques, 
5720 - Fazendinha.  Mais informações no te-
lefone: (11) 4622-8253. Acompanhe abaixo 
os dias e horários dos cursos: 

DATA HORÁRIO OFICINAS 
27/11 09h30 às 13h30 FORMALIZAÇÃO
28/11 09h30 às 13h30 SEI VENDER  
29/11 09h30 às 13h30 SEI CONTROLAR 
   MEU DINHEIRO  
30/11 09h30 às 12h30 FLUXO DE CAIXA
    (RM)

Dezenas de pessoas participaram
do passeio ciclístico da família

N
o último dia 15/11 a pre-
feitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Ativida-
de Física, Esporte e Lazer 

(SMAFEL), promoveu o passeio 
ciclístico da família, que teve ini-
cio no Bolsão de Estacionamento 
e percorreu as ruas do Centro His-
tórico e Jardim São Luís.

Antes de começar o passeio, 
foi realizado um alongamento com 
os participantes e todos ganha-

ram uma camiseta personalizada 
do evento, para melhor identificá-
-los durante o percurso, que con-
tou com o apoio dos agentes de 
trânsito e dos batedores da Guar-
da Municipal Comunitária. 

No evento também foi tratada 
a importância do cuidado com o 
meio ambiente, e para isso a Se-
cretaria Municipal de Planejamen-
to Urbano e Meio Ambiente esteve 
no local com a ECOVAN para que 
todos pudessem entender mais 
sobre a preservação ambiental.

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

Participantes do passeio ciclístico percorrem trecho no Viário da Ponte
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Pronto Socorro Infantil segue em ritmo 
acelerado e já entra na segunda laje

Complexo Hospitalar será referência na região

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Márcio Koch 

S
antana de Parnaíba, que 
tem conceito “A” em saú-
de pública, segundo a 
avaliação realizada pelo 

Tribunal de Contas do Estado, in-
veste cada dia mais para garan-
tir melhor atendimento aos mu-
nícipes e, para que esse trabalho 
continue sendo realizado com ex-
celência, a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, está cons-
truindo o Complexo Hospitalar 
Sant’Ana, localizado na rua Prof. 
Edgard de Moraes, s/nº, ao lado 
do PAM Santa Ana.

A obra teve início no dia 05 de 
junho e está em ritmo acelerado, 
com a primeira laje concretada e o 

Funcionários trabalham nas instalações do complexo hospitalar Santa Ana

segundo pavimento com 30% das 
paredes erguidas já para receber o 
segunda laje. O local terá dois pavi-
mentos no térreo, onde será o pron-
to socorro infantil, com 1000.42 m² 
e contará com recepção, triagem, 
quatro consultórios, sala de obser-
vação, sala de isolamento, sala de 
raio x, emergência, sala de inalação, 
sala de medicação, sala de expurgo, 
sala de curativo e sutura, banheiro 
feminino, masculino e para portado-
res de deficiência, posto de enfer-
magem, sala de diretoria, chefia de 
enfermagem, vestiários, entre ou-
tros ambientes .  

Já no pavimento superior ficarão 
as instalações do novo Centro de Es-
pecialidades Parnaibano - CEP, com 
metragem igual a do pronto socorro 

infantil. No novo espaço haverá re-
cepção, 19 consultórios para atendi-
mento, dois consultórios de oftalmo-
logia, audiometria, farmácia de alto 
custo, sala de medicação, sala de 
inalação, posto de enfermagem, sala 
de curativo, sala de expurgo, serviço 
de atendimento médico de emergên-
cia, sala de diretoria, sala de chefia 
de enfermagem, banheiros, feminino, 
masculino e para portadores de defi-
ciência, vestiários, refeitório para fun-
cionários e telefonia.

Ao todo no CEP serão 30 o nú-
mero de especialidades e exames, 
realizados por 89 profissionais da 
área médica, auxiliados por técni-
cos de enfermagem e enfermei-
ros, que darão todo o suporte e 
assistência necessárias.

Prefeitura avança nos trabalhos de 
ampliação da Avenida Paiol Velho

Trabalhos na via fazem parte do projeto de mobilidade urbana do município e região

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch 

C
om o objetivo de melho-
rar ainda mais a mobilida-
de urbana do município, a 
prefeitura, por meio da Se-

cretaria de Obras, segue avançan-
do com os trabalhos de ampliação 
da Avenida Paiol Velho, localizada 
na região de Alphaville.

O trecho que está sendo alar-
gado fica na divisa do município 
até a Avenida Mackenzie, na cida-

Equipes da prefeitura trabalham na ampliação da Avenida Paiol Velho em Alphaville

de de Barueri. Os trabalhos de im-
plantação de guias e sarjetas, bem 
como o replantio da vegetação no 
local, estão em fase de conclu-
são, dando início a pavimentação 
no trecho que, quando concluído, 
passará a contar com duas faixas 
nos dois sentidos da avenida.

Com a conclusão dos traba-
lhos, a prefeitura visa reduzir o 
trânsito na via, evitando que os 
motoristas, que passam pelo lo-
cal diariamente, necessitem en-

trar pela região, promovendo o 
acesso às avenidas Tucunaré, 
Álvares Penteado e Mackenzie, 
fazendo a ligação com a Alame-
da Araguaia em Barueri e a Ro-
dovia Castelo Branco. 

Os trabalhos fazem parte das 
obras de mobilidade urbana na re-
gião que, em agosto, inaugurou a 
duplicação da Via Parque, que me-
lhorou o fluxo de veículos ao mu-
nicípio de Barueri e o acesso a Ro-
dovia Castelo Branco.

Prefeitura atinge a marca de 200 km
de vias iluminadas em cinco anos

É o maior programa de iluminação pública da história, incluíndo o uso de luminárias LED

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Márcio Koch 

A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba alcançou mais 
uma importante marca na 
administração da cidade. 

Nesta semana, por meio do De-
partamento de Iluminação Pública, 
chegou a 200 km de vias ilumina-
das em apenas cinco anos.

Desde a criação do programa 
Ilumina Parnaíba, em Janeiro de 
2014, Cururuquara, Cristal Par-
que, Surú, Chácara Solar, Sítio do 
Rosário, Chácara das Garças, Re-
canto Maravilha e Ingaí foram al-

Rua Marselha, no Jardim Isaura, foi um dos bairros atendidos pelo programa de iluminação pública da prefeitura

guns dos bairros contemplados 
pela implantação de postes ou lu-
minárias, levando mais comodida-
de e segurança para a população, 
se consolidando como o maior 
programa de iluminação da região. 

Recentemente, a equipe res-
ponsável pelos trabalhos conclu-
íram a implantação dos postes e 
luminárias de Led na avenida Bom 
Pastor e Gênesis, na quadra da Rua 
Amapá, no Jardim Anhembi e nos 
bairros Parque Santana I e II, Jar-
dim Isaura, Rancho Alegre e bair-
ro Germano, que formam a região 
Parque Santana/Jardim Isaura, que 

receberam a implantação de 845 
luminárias de LED. As Estradas da 
Bela Vista e o bairro Cento e Vin-
te estão em fase de conclusão. As 
lâmpadas de LED proporcionam 
maior visibilidade e segurança aos 
e diminui o consumo de energia 
elétrica, gerando até 75% de eco-
nomia para o município. 

Nos últimos anos foram insta-
lados cerca de cinco mil pontos de 
iluminação. De acordo com o de-
partamento responsável, a meta é 
instalar mais 1.500 novos pontos 
com a nova tecnologia LED na ci-
dade até o final do ano.

Famílias parnaibanas da Vila Esperança 
recebem casas populares

Programa da Secretaria de Habitação e Obras abrigou seis novas famílias
no bairro Vila Esperança

Texto: André Storino
Foto: Sandro Almeida

E
ste mês a Secretaria de Ha-
bitação, em uma ação con-
junta com a Secretaria de 
Obras e o setor da Defesa 

Civil, contemplaram seis famílias 
com novas casas populares no 
bairro Vila Esperança.

Durante alguns anos dezenas de 
famílias parnaibanas foram desalo-
jadas de suas casas em diferentes 
bairros por apresentar riscos de de-
sabamento em áreas perigosas, e 
assim foi criado um programa de 
habitação para essas famílias.

Famílias exibem certificado de propriedade das casas entregues pela prefeitura no bairro Vila Esperança

Foram longos anos de espera, 
mas o sonho de seis famílias, que 
antes moravam em áreas de ris-
co, as quais a equipe da Defesa 
Civil teve que interditar seus imó-

veis anos atrás, foi realizado neste 
mês. As famílias não conseguiram 
conter a emoção e a alegria ao re-
ceberem as chaves das suas no-
vas casas.

“Foram cinco anos de espera, mas 
acreditei na prefeitura e hoje estou 

muito emocionada em receber a chave 
da minha casa nova. Esse ano vou poder 

receber minha família no Natal e por isso 
agradeço muito aos responsáveis por 

realizarem meu sonho”

Dona Ivonete
Moradora contemplada
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Milhares de pessoas participam do Dia 
do Evangélico em Santana de Parnaíba

Evento foi marcado pela Marcha pra Jesus da Fazendinha até o Bolsão de Estacionamento 
que contou com diversas atrações musicais a apresentação da banda ‘‘Ao Cubo’’

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

N
o último sábado (11/11) 
foi realizado o Dia do 
Evangélico, com direito 
a 2ª edição da Marcha 

para Jesus em Santana de Par-
naíba. O evento reuniu centenas 
de pessoas, que caminharam da 
Fazendinha até o Bolsão de Esta-

Banda ‘‘Ao Cubo’’ foi a atração principal do evento evangélico no palco do Bolsão de Estacionamento

cionamento no centro da cidade.
A caminhada começou por 

volta das 14 horas, na Av. Tenente 
Marques na Fazendinha. Famílias 
e grupos de jovens fizeram todo o 
percurso louvando a Deus, acom-
panhados de um trio elétrico, que 
contou com apresentações de 
grupos musicais e palavras minis-
tradas por pastores do município. 

No final do trajeto, no bol-
são de estacionamento, aconte-
ceu o show da banda Ao Cubo 
que apresentou sua nova a turnê 
‘‘Folego’’ e também emocionou 
o público cantando grandes su-
cessos de sua carreira. O evento 
reuniu ao todo milhares de pes-
soas entre evangélicos, cristãos 
e munícipes. 

Em comemoração aos 437 Santana de 
Parnaíba recebe grandes eventos musicais
Festivais Estudantis e Regionais de Música além da apresentação da dupla sertaneja Maria 

Cecília e Rodolfo marcaram as festividades entre os dias 13 e 15 de novembro 

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins-

P
ara comemorar os 437 
anos de Santana de 
Parnaíba, a prefeitu-
ra promoveu o even-

to “Parnaíba Fest” que con-
tou com a presença da dupla 
Maria Cecília e Rodolfo como 
atração principal.

O evento teve inicio na se-
gunda-feira (13/11) com o Fes-
tival Estudantil de Música que 
contou com 19 apresentações, 
sendo 16 de alunos dos colé-
gios municipais e três de alunos 
do Conservatório Musical, que 
se apresentaram para cerca de 
duas mil pessoas. 

As apresentações aconte-

Maria Cecília e Rodolfo animou ao público com suas canções na apresentação no Bolsão de Estacionamento

ceram durante todo o dia, com 
direito a corpo de jurados ava-
liando cada candidato. Após 
a contagem dos pontos foram 
escolhidos os finalistas, que 
no dia seguinte foi anunciado 
o vencedor, que além do tro-
féu, também ganhou uma bolsa 
de estudos na FASP-Faculdade 
Santana de Parnaíba.

No dia do aniversário da ci-
dade (14/11) foi à vez do gran-
de show da dupla Maria Cecí-
lia e Rodolfo, que contou com 
o novo repertório da banda, que 
faz parte da turnê do novo traba-
lho ‘‘Em Fases’’, além de cantar 
alguns dos grandes sucessos 
de sua carreira, que levaram o 
público ao delírio. O evento reu-

niu mais de 15 mil pessoas que 
após a atração musical acom-
panharam a grande queima de 
fogos, marcando o encerramen-
to da noite festiva.

Já na quinta-feira (15/11), 
foi o dia do Festival Regional 
Musical que contou com a parti-
cipação de 15 grandes músicos 
do município e região. As apre-
sentações aconteceram duran-
te toda à tarde e início da noi-
te, onde cada candidato teve 20 
minutos para mostrarem o seu 
repertório musical.

No final do evento, jurados 
fizeram a contagem dos pontos 
e a classificação dos finalistas, 
que ganharam um troféu pela 
participação no evento. 

“Estamos felizes em fazer parte da 
Marcha pra Jesus aqui em Santana 

de Parnaíba, que cada um aqui 
presente nessa noite possa declarar 

junto com a gente que Cristo é o 
Senhor e que sem ele não somos 
nada. Cada um deve colocar seus 

planos nas mãos de Deus e honrar 
um compromisso com Ele, pois Ele 

transforma vidas.”

Dona Kelly
Vocalista da Banda Ao Cubo

“Eu quero agradecer a prefeitura 
pela realização desse evento, que 

é muito importante essa grande 
mobilização em prol de Jesus. 
Estamos reunidos na presença 

de Deus, evangelizando, levando 
a palavra dele e isso glorifica 

ainda mais a importância dessa 
mobilização.”

Maria do Carmo
Munícipe

Apresentação de Fim de Ano do CCAM 
emociona centenas de pessoas no 

Espaço Savana
Com o nome “Luz, Câmera, Ação!” espetáculo contou com 27 apresentações

realizadas pelos alunos do CCAM do Centro Histórico

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

N
a última quinta-feira 
(16/11), a prefeitura, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo, 

realizou no Espaço Savana em Al-
phaville a apresentação dos alunos 

Alunos do CCAM em uma das apresentações realizadas no espaço Savana em Alphaville

do CCAM – Centro Cultural Artísti-
co Municipal do Centro Histórico.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito da cidade, da 
Secretária de Cultura e Turismo, 
além dos familiares dos alunos, 
que vieram prestigiar e se emocio-
naram com as performances dos 

grupos. No espetáculo “Luz, Câ-
mera, Ação!” o tema das 27 apre-
sentações foram baseadas nas 
trilhas sonoras de grandes produ-
ções cinematográficas, nas quais 
os alunos esbanjaram talento com 
a realização de coreografias, exibi-
ções de ballet, entre outras. 

“Foi maravilhoso! A cada ano que 
passa, as apresentações ficam 

melhores e mostra o empenho e a 
dedicação de todos os envolvidos 
neste trabalho com nossos filhos. 

Parabens a todos.” 

“Achei muito bom ter a oportunidade de 
participar, usar esse figurino e sentir 

esse calor do público nos aplaudindo é 
algo que demonstra que todo o esforço 
de vir as aulas valeu a pena. Agradeço 

aos professores do CCAM pela paciência 
e nos ajudar a fazer deste espetáculo um 

sucesso. Estou muito feliz.” 

Janaina Paniza 
Morada do Parque Mirante

Ivani de Oliveira 
Aluna de dança e moradora

do Jardim Parnaíba.

Prefeitura inaugura Centro de 
Atendimento ao Turista em comemoração 

aos 437 anos de Santana de Parnaíba
Unidade servirá como ponto de referência aos turistas que visitam a cidade

em busca de cultura e sua história

Texto: André Storino
Foto: Sandro Almeida

O 
CAT (Centro de Atendi-
mento ao Turista) foi inau-
gurado na última sema-
na com uma grande festa 

que marcou o início das come-
morações do aniversário de 437 
anos da cidade. Por ser uma das 
cidades mais antigas do Estado de 
São Paulo, Santana de Parnaíba 
atrai centenas de turistas todos os 
anos, por suas festas tradicionais 
e possuir um grande acervo his-
tórico e cultural como os imóveis 
do Centro Histórico tombados pe-
lo IPHAN e CONDEPHAAT.

Localizado na Estrada dos 

Centenas de pessoas participaram da inauguração do CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Romeiros, 8977 em frente ao 
Monumento aos Bandeirantes, o 
CAT fará o atendimento ao turis-
ta e a comunidade, com a distri-
buição de folhetos e informativos 
sobre os pontos históricos e tu-
rísticos da cidade, além de servi-
ços e calendários de eventos. No 

local o visitante poderá observar 
as obras decorativas de diversos 
artistas parnaibanos.

O Centro de Atendimento ao 
Turista irá funcionar todos os 
dias, de segunda a sexta das 8h 
às 17h e sábados, domingos e fe-
riados, das 11h às 17h.

“Estou muito grato por expor minhas obras 
nesse Centro, são obras em barro com 

fundição em bronze; sempre recebi o apoio e o 
carinho especial da prefeitura; o CAT vem para 
desenvolver ainda mais o turismo em Parnaíba, 
é uma porta de entrada para que a cidade e os 

artistas captem mais recursos, gerando uma 
renda mais rápida”.

Murilo Sá Toledo - Escultor
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Equipe Sub 13 da Sociedade Esportiva Palmeiras treina no Campo Municipal 
de Santana de Parnaíba para a final do Campeonato Paulista da categoria

Palmeiras e Corinthians farão o primeiro jogo da final no próximo domingo (19/11) na cidade de Itu

Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

A 
equipe da categoria Sub 
13 da Sociedade Esporti-
va Palmeiras esteve essa 
semana, no Campo Muni-

cipal da nossa cidade, realizando 
os últimos trabalhos para a primei-
ra partida da descisão do Campe-

onato Paulista de Futebol.
Juntamente com toda comis-

são técnica, preparadores, físicos 
e de goleiros, os atletas fizeram 
um trabalho intenso de jogadas 
ensaiadas, com bola parada, cru-
zamentos, posicionamento e, para 
encerrar, fecharam o dia com um 
coletivo entre titulares e reservas.

O Palmeiras enfrentará a equipe 
do Corinthians em Itu neste domin-
go (19/11) às 10h da manhã, e a 
equipe do Parque São Jorge tem a 
vantagem do empate nas duas par-
tidas por ter conseguido a melhor 
campanha. Mas Rogério Ferreira, 
treinador do Palmeiras, acredita em 
vitória e título da sua equipe.

“Gostaria de agradecer todo o apoio da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba por ter nos cedido o espaço, que atende 

perfeitamente o que planejamos para disputarmos os dois jogos 
difíceis do campeonato. Agora é só fazer os últimos ajustes com 

relação ao adversário e a manutenção de tudo que já foi feito
ao longo do ano”.

Rogério Ferreira - Treinador do Palmeiras Sub-13

Equipe Sub-13 do Palmeiras realiza treino no Campo Municipal em Santana de Parnaíba

Finais do futebol de campo das 
categorias Sub-14 e 17 agitaram o 
Campo Municipal no fim de semana

Partido Alto Sub 14 e Refúgio Sub 17 sagraram-se campeões do 
Campeonato Municipal de Futebol em Santana de Parnaíba

Texto: André Storino
Foto: Márcio Koch

N
o último final de semana 
(11/11), no Campo Muni-
cipal, aconteceram as fi-
nais do Campeonato Mu-

nicipal de Futebol, categorias 
sub-14 e sub-17.

Na primeira decisão do dia, vá-
lida pelo Sub-14 a equipe do Parti-
do Alto (Parque Santana) não deu 

chance ao seu adversário, o De-
portivo Sampa (Cento e Vinte) e 
goleou por 4 a 0. 

De quebra a equipe campeã, 
ainda teve o artilheiro do campe-
onato, Murilo Santos, com seis 
gols e o goleiro menos vazado, 
Guilherme Arthur, com apenas 
um gol sofrido. 

A segunda final, desta vez váli-
da pela categoria sub-17, entre Coli-

nas e Refúgio foi mais disputada e o 
tempo normal acabou em um a um. 
Nos pênaltis a equipe do Refúgio 
levou a melhor e venceu por três a 
um, levando o troféu do torneio.

Alisson Correia do Colinas e 
Carlos Daniel do Refúgio foram os 
artilheiros com seis gols cada. Mar-
celo Santos, goleiro do Colinas, foi 
o menos vazado, sofrendo apenas 
dois gols em todo o campeonato.

Equipe do Partido Alto posa com troféu de campeão Municipal de Futebol-categoria Sub-14 

Alunos e professores participam
do festival de Rugby

“A Capacitação de Rugby foi muito 
proveitosa e uma ótima oportunidade 

de aprender um novo esporte. A 
iniciativa é muito boa, porque não 
fica apenas no futebol e traz algo 

novo para os alunos também”

Solange de Assis Moura
Profa. do CM. Papa João Paulo II

Atividades consistem em aprender os fundamentos básicos
da modalidade esportiva

Texto: André Storino
Foto: Márcio Koch

P
ara conclusão dos traba-
lhos desenvolvidos ao lon-
go do ano com os profes-
sores de educação física 

da rede municipal de ensino, na 
última semana a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educação, 

em parceria com o Instituto CCR-
-Via Oeste Rodoanel, realizou no 
Campo Municipal o 1º Festival de 
Rugby.

Participaram do evento esportivo 
cerca de 150 pessoas, entre alunos 
dos colégios Alba de Melo Bonilha, 
Dona Celina, Papa João Paulo II e He-
lena Chaves, estagiários da secreta-

ria de educação e os professores de 
educação física, que receberam ca-
pacitação técnica com o treinador Ar-
naldo Montenegro, da Confederação 
Brasileira da modalidade, para minis-
trarem as aulas de rugby.

O projeto, que foi desenvolvi-
do no município por meio da Lei 
de incentivo ao esporte, está fo-
mentando o rugby com o objetivo 
de desenvolver o esporte junto às 
escolas da rede pública e auxiliar 
na formação de crianças e adoles-
centes para reforçar valores so-
ciais e humanos.

Os professores receberam bo-
las de rugby para usarem no dia-
-a-dia no ambiente escolar.

Alunos e professores da rede municipal que participaram do Festival de Rugby no Campo Municipal
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COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
Pregão Eletrônico n.º 018/17 – Proc. Adm. n.º 936/17

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) conjun-
to de PISTOLAS DE AR E ÁGUA, para uso na adequação da CME – UPA 
Fazendinha.
Adjudico e Homologo o certame acima identificado a favor da empresa 
LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA – FINAL

E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 152/17 – Proc. Adm. nº 0933/17

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL 
ESCOLAR para formação de KITs, visando atender aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.  O município de Santana de Parnaíba faz saber que, 
tendo em vista a aprovação da amostra, por parte da Secretaria Muni-
cipal de Educação, do item 17 – empresa BRINK MOBIL EQUIPAMEN-
TOS EDUCACIONAIS LTDA, sendo que este era o último item pendente 
de aprovação, bem como considerando o conteúdo das publicações an-
teriores, as amostras aprovadas, as sessões realizadas e as instruções 
constantes no processo administrativo, ADJUDICO e HOMOLOGO o pre-
sente certame a favor das seguintes empresas e itens:
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZA-
ÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA EPP, itens 01, 02 e 12;
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, itens 06, 07 e 
17;
JEFERSON EUDES CAMPI - ME, item 13; 
COMERCIAL DAMBROS LTDA, item 09;
NAYR CONFECÇÕES LTDA, itens 03, 04 e 05;
PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME, item 15;
JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA, item 10;
N.F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES – EPP, item 08;
DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, itens 11 
e 14;
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, item 16;
SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – ME, item 18;
UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, item 19; e
ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA – EPP, item 20.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017. 
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 160/17 – Proc. Adm. nº 960/17
Objeto: Registro de preços para o FORNECIMENTO PARCELADO DE NO-
BREAKS, em atendimento a Secretaria Municipal de Tecnologia da In-
formação, por um período de 12 (doze) meses. Tendo em vista a apro-
vação das amostras apresentadas, conforme publicação anterior, bem 
como a ausência de interposição de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o presente certame a favor da empresa PRINT MAILING COMÉRCIO 
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP – Itens 01 e 02.

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA  

Pregão Presencial n.º 162/17 – Proc. Adm. nº 982/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de CAFÉ E AÇÚCAR, por 
um período de 12 (doze) meses.  O município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, tendo em vista as amostras promoveu o seguinte julga-
mento: Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – 
Item 01 - amostra APROVADA; Empresa M.F. COMÉRCIO GERENCIA-
MENTO E SERVIÇOS EIRELI – ME, Item 02, amostra REPROVADA; (item 
02 – café - não apresentou 02 (duas) amostras do produto; não apre-
sentou laudos que comprovem as características exigidas no Edital, para 
confrontação das especificações.
Considerando a REPROVAÇÃO acima, são necessários os seguintes 
procedimentos: Para o item 02, convocam-se a empresa, SELETO ATA-
CADISTA EIRELI EPP, segunda colocada respectivamente, para nova 
sessão pública de lances, tendo em vista a desclassificação da 1 pri-
meira colocada.  Para que se tenha celeridade no processo, solicita-se a 
apresentação de amostra do item 02 (café) para o dia da sessão ou no 
mais tardar no dia subsequente.  A sessão pública de que trata os pará-
grafos anteriores, será realizada em 20/11/2017 às 11 horas, no mesmo 
local e endereço da sessão inicial.  FAVOR ATENTAR PARA A NECES-
SIDADE DE COMPARECIMENTO DE UM REPRESENTANTE COMERCIAL 
PARA OS LANCES E PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HA-
BILITAÇÃO, SE CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS NO ENVELOPE Nº 02.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2017. 
ORDENADOR DE PREGÃO 

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA (CATÁLOGO) e

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 163/17 – Proc. Adm. nº 986/17

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de FRAGMEN-
TADORA DE PAPEL. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, 
a Secretaria Municipal de Educação julgou o catálogo apresentado pela 
empresa SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME e conside-
rou-o APROVADO por atender às exigências do descritivo proposto em 
edital.  Tendo em vista o julgamento efetuado, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o presente certame a favor da empresa SUPPORT COMERCIAL E SER-
VIÇOS EIRELI - ME.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO e 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 106/2017 – Proc. Adm. nº. 727/2017 

Objeto: Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
FECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA 
SOB MEDIDA E CORRELATOS em atendimento a Secretaria Municipal 
de Educação, pelo período de 12 meses. O Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, tendo em vista o julgamento do Sr. Pregoeiro, 
relativamente ao Recurso Administrativo interposto pela empresa Mar-
cenaria e Carpintaria Parnaíba Ltda – EPP, bem como as contrarrazões 
interpostas pela empresa LSKL Marcenaria Ltda – EPP, os quais tomo 
como razão para DECIDIR pela PROCEDÊNCIA PARCIAL das razões lá 
apresentadas, que culminaram por manter a empresa LSKL classificada 
e habilitada para o Lote 03 e a empresa Carpintaria Parnaíba classificada 
e habilitada para o Lote 02, nos termos e razões detalhadas nos autos, 
mantidas as demais classificações e habilitações. Dou por atendidos os 
preceitos legais para a continuidade e conclusão do certame.  Tendo em 
vista a decisão supra, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a 
favor da empresa LSKL Marcenaria Ltda – EPP para os Lotes 01, 03, 
06, 07 e 08 e empresa Marcenaria e Carpintaria Parnaíba Ltda – EPP 
para os Lotes 02, 04 e 05. 

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO/HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N.º 011/2017 – Proc. Adm. Nº 0867/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de enge-
nharia para EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE TOA-
TAL APRA 5050 PESSOAS NO CAMPO MUNICIPAL, sito à Rua João 
Santana Leite, s/n – Campo da Vila - Santana de Parnaíba/SP. 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba faz saber que, julgou IMPROCEDENTE o recurso 
administrativo interposto pela empresa DCA Engenharia e Construções 
EIRELI Epp, ficando HOMOLOGADO e  ADJUDICADO em favor da em-
presa TETO CONSTRUTORA S.A, o objeto  da Tomada de Preços nº 
011/2017

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 201.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 178/2017 – Proc. Adm. n.º 1062/2017
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
de RINGUE DE BOX, em atendimento à solicitação da Secretaria Munici-
pal de Atividade Física Esporte e Lazer.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 11/11/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 29/11/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 08 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 179/2017 – Proc. Adm. n.º 1070/2017
Objeto: Registro de preços para a LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS 
PORTÁTEIS, para apoio à infraestrutura de eventos geridos por todas as 
Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (do-
ze) meses. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou ob-
tido a partir do dia 17/11/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de 
Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 01/12/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 181/2017 – Proc. Adm. n.º 1071/2017
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de MANU-
TENÇÃO CORRETIVA, com fornecimento de todas as peças e mão de 
obra necessários para o conserto e adequação dos aparelhos e siste-
mas de Ar Condicionado no Hospital Santa Ana.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 17/11/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 04/12/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 182/2017 – Proc. Adm. n.º 1072/2017
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICA-
MENTOS de uso exclusivo para atender Ações Judiciais (obrigatória a 
aplicação do desconto CAP).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 17/11/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/

SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 05/12/17, às 9h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 183/2017 – Proc. Adm. n.º 1078/2017
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INDICA-
DOR BIOLÓGICO, com entrega de incubadoras em comodato. O Muni-
cípio de Santana de Parnaíba faz saber que, em virtude da ausência de 
informação imprescindível para formação de preços para proposta do 
item 63 (indicador biológico) no edital do Pregão Presencial 174/2017, 
bem como elaboradas as correções das exigências do item para esta 
nova licitação e também para que não houvesse prejuízo no andamento 
do referido certame, é publicado o presente edital.
Do Edital: Considerando o acima explanado, bem como as instruções 
do Processo Administrativo, informa-se que o edital completo poderá 
ser consultado e/ou obtido a partir do dia 17/11/17 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: 05/12/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 184/2017 – Proc. Adm. n.º 1079/2017
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de GASES 
HOSPITALARES MEDICINAIS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 17/11/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 05/12/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N.º 017/2017 – Proc. Adm. Nº 1064/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CABINES PRIMÁ-
RIAS E GERADORES DE ENERGIA das unidades municipais menciona-
das no Anexo IX do edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 10/11/17, na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 04/12/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de Novembro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ofício n.º 320/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 
 
Prezado Senhor Rildo Feitosa de Araujo: 
 
  Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao 
prazo para apresentação de Defesa Prévia e Rol de testemunhas, em nú-
mero máximo de 05 (cinco) no Processo Administrativo n.º 019/2017, 
que será de 05 dias úteis a contar da publicação deste.  
 
  Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração. 
 
  Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2017. 
 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convo-
cados 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 Analista em Geoprocessamento: 001- Fa-
bio Bueno de Lima-RG/SP-26.542.411-2. Concurso Público 002/2013 
Médico Veterinário: 017- Rodrigo Garcia Pires Machado-RG/SP-
21.334.292-3. Concurso Público 004/2013 Técnico em Meio Am-
biente: 001- Gisele Moura Camargo-RG/SP48.874.385-0. Concurso 
Público 002/2016 Oficial Administrativo: 046- Luiz Ricardo Marx-RG/
SP-45.342.970-1; 047- Angelica Natielly Ferreira-RG/SP38.123.033-8; 
048-Gabrielle Oliveira da Silva-RG/SP-50.417.299-2. 
 
CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
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FICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, 
fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) 
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 Simplificado 
003/2017 Médico com Especialização em Psiquiatria Infantil: 002- 
Roberta Kicue Honda-RG/SP-34.402.216-X.  

Santana de Parnaíba, 17 de novembro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

DECRETO Nº 4.052, DE 09 DE NOVEMBRO 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 4º, 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 0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0205-3.3.90.47-0412300112018- Obrigações Tributárias e  Contributivas

    Contribuição para Formação do PASEP -

    Secretaria  Municipal  de  Finanças

    (Código Contábil 67) .......................... R$ 700.000,00 

 

0222- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras e Instalações

    Pavimentação,  Drenagem,  Guias, Sarjetas,  Galerias

    de Águas Pluviais, Construções de Rotatórias, Pontes,

    inclusive  Desapropriação  e  Afins

    (Código Contábil 527) ..................... R$ 1.500.000,00 

 

0232- FUNDEB

0232-4.4.90.52-1236100481052- Equipamentos e Material Permanente

Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB -   Ensino Fundamental  (Código Contábil 

600) ............................................ R$ 200.000,00 

 

0232-4.4.90.51-1236100481053- Obras e Instalações

    Construção de Unidades Escolares –

    Inclusive Desapropriação e Afins –   FUNDEB – 

    Ensino Fundamental

    (Código Contábil 601) ..................... R$ 1.000.000,00 

 

0232-4.4.90.51-1236500491078- Obras e Instalações 

    Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - 

    FUNDEB - Ensino  Infantil

    (Código Contábil 615) .................... R$ 1.100.000,00   

    SOMA .................................. R$ 4.500.000,00 

 

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste de-

creto, 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:  

 

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0205-3.3.90.93-0412300112017- Indenizações e Restituições

    Despesas de Custeio - Secretaria Municipal de

    Finanças

    (Código Contábil 66) ......................... R$ 100.000,00 

 

0206-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

0206-3.3.90.39-0412100122020- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

    Despesas  de  Custeio  – Secretaria  Municipal

    de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

    (Código Contábil 82) .......................... R$ 600.000,00 

 

0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0208-3.3.90.39-0413100142024- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas  de Custeio  –  Secretaria

    Municipal de Comunicação Social

    (Código Contábil 100) ........................ R$ 500.000,00 

 

0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

0213-4.4.90.51-1339200271024- Obras e Instalações

    Reforma, Ampliação e/ou Readequação de Imóveis

    Tombados por Orgãos Oficiais no Centro Histórico  

    (Código Contábil 201) ........................ R$ 150.000,00 

 

0213-3.3.90.39-1339200272045- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas de Custeio – Secretaria

    Municipal de Cultura e Turismo

    (Código Contábil 209) ......................... R$ 200.000,00 

 

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0216-3.3.90.39-1030200792131- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  Jurídica

    Despesas de Custeio -Atenção   Básica  –  FMS 

    (Código Contábil 394) ........................ R$ 300.000,00 

 

0216-4.4.90.51-1030200801099- Obras e Instalações

    Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde –

    Atenção Hospitalar - FMS

    (Código Contábil 401) ......................... R$ 90.000,00 

 

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  

    Despesas   com   Distribuição   Gratuita   –   Fundo

    Municipal  de  Assistência  Social

    (Código Contábil 509) ........................ R$ 260.000,00 

 

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0222-4.4.90.51-1545200371042- Obras e Instalações

    Construção,   Ampliação   e/ou   Reforma   de

    Repartições Públicas, Inclusive Desapropriação

    e  Afins  –  Secretaria  Municipal  de  Obras

    (Código Contábil 543) ......................... R$ 270.000,00  

 

0227-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE FAZENDINHA

0227-4.4.90.52-0412200431047- Equipamentos  e Material Permanente

    Equipamentos e Material  Permanente –

    Administração Regional de Fazendinha

    (Código Contábil 576) .......................... R$ 50.000,00 

 

0227-3.3.90.39-0412200432071- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas  de  Custeio  –  Administração

    Regional  da F azendinha

    (Código Contábil 583) ........................ R$ 100.000,00 

 

0228- COORDENADORIA REGIONAL PARQUE SANTANA E JARDIM ISAURA

0228-3.3.90.39-0412200442073- Outros Serviços  de  Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas de Custeio – Regional Parque Santana

    e Jardim Isaura

    (Código Contábil 591) .......................... R$ 30.000,00 

 

0230- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0230-4.4.90.52-2678200461050- Equipamentos e Material Permanente

    Equipamentos e Material Permanente – 

    Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

    (Código Contábil 592) ......................... R$ 50.000,00 

 

0230-3.3.90.30-2678200462077- Material de Consumo

   Despesas  de  Custeio  –  Secretaria  

   Municipal de Transporte e Trânsito

   (Código Contábil 597) ......................................... R$ 100.000,00 

 

0230-3.3.90.39-2678200462077- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas  de  Custeio  – Secretaria

    Municipal de Transporte e Trânsito

    (Código Contábil 599) ....................... R$ 200.000,00 

 

99.99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999-9.9.99.99.9999999999999- Reserva de Contingência

    Reserva de Contingência

    (Código Contábil 722) .................... R$ 1.500.000,00   

    SOMA .......................................... R$ 4.500.000,00

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

 

Santana de Parnaíba, 09 de novembro 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°  4.053, DE 17 DE NOVEMBRO  DE 2017. 

(Dá nova redação ao artigo 2º, do Decreto nº 3.714, de 22 de abril de 2015). 

 

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. O artigo 2º, do Decreto nº 3.714, de 22 de abril de 2015,  passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º. Os imóveis declarados de utilidade pública, na forma do artigo 1º, desti-

nam-se a construção de Colégio Municipal.” 

 

Art.  2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Santana de Parnaíba, 17 de novembro 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 Jurídico

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

DECRETO N° 4.054, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. 

(Nomeia os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE). 

 

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 nos termos da Lei Municipal nº 3.131, de 17 de junho de 2011, 

 

DECRETA:  

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, con-

forme composição abaixo: 

 

I  –  Representante do Poder Executivo: 

 

a) Titular:  Saulo Medeiros de Oliveira

   RG-34.663.493-3 

 

b) Suplente:   Paulo Roberto dos Santos Rodrigues

   RG- 34.068.216-4 

 

II – Representantes dos Professores  e/ou  Especialistas  e/ou Discentes dos Colégios 

Municipais de Educação Básica: 

 

a) Titulares:  Rosilda Silva de Sousa

   RG-24.542.208-8 

 

   Nilton José Jardim 

   RG-11.554.703-4 

 

b) Suplentes: Waldinéia Ibiapina Machado

   RG-37.260.434-1 

 

   Eliseu Neves da Silva

   RG-43.368.836-1 

 

III – Representantes de Pais de Alunos dos Colégios Municipais de Educação Básica:  

 

a) Titulares:  Magda Ribeiro Pinto da Silva

   RG-13.453.406-2 

 

   Daiane Janaína Salvador do Prado

   RG-42.679.588  

 

b) Suplentes: Michele Alessandra de Castro Marcondes Esparrinha Lento

   RG-27.762.163-X 

 

   Douglas Ricci Tori Rosa

   RG-28.565.638-7 

 

IV – Representantes da Sociedade Civil Organizada: 

 

a) Titulares:  Wilson Negrão

   RG-2.000.246-4 

 

   Suzi Spitaletti

   RG-17.971.353-X 

 

b) Suplentes: Marcelo Nunes da Silva

   RG-22.823.530-3 

 

   Ricardo Borges de Souza

   RG-33.312.841-2 

 

Art. 2º. Os membros do Conselho de Alimentação Escolar e seus respecti-

vos suplentes exercerão mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida sua recondução, 

por igual período.  

 

Art. 3º. O Presidente do Conselho e o Vice-Presidente serão eleitos entre os 

representantes indicados nos incisos II, III e IV, do artigo 1º, deste Decreto. 

 

Art.  4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santana de Parnaíba, 17 de novembro 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

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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