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Prefeitura entrega cerca de 500 escrituras 
de imóveis gratuitamente

Arena de Eventos se torna ambiente atrativo 
para artistas conhecidos nacionalmente
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Mulheres da 4ª edição do Programa Parnaíba 
Mais Leve participam de treinamento

Colégio do Ingaí é inaugurado e vai
zerar a fila de creche na região

Foto: Ilustrativa

N
a última quarta-feira (20), o Grupo Bandeirantes, em parceria 
com o Instituto Aquila, realizou a primeira edição do “Prêmio 
Band Cidades Excelentes”, onde o município de Santana de 
Parnaíba se destacou com a primeira colocação do Estado de 

São Paulo na categoria Eficiência Fiscal e Transparência, no grupo das ci-
dades com mais de 100 mil habitantes, com índice total de 90,54. PÁG. 3

Santana de Parnaíba é a melhor em Eficiência Fiscal e 
Transparência de acordo com “Prêmio Band Cidades Excelentes”

No prêmio desenvolvido pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Aquila, a cidade ficou na primeira
colocação entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes

MULHER HABITAÇÃO

CULTURA EDUCAÇÃO
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769 VAGAS

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”

VAGAS Quant.

Açougueiro 5

Açougueiro desossador 5

Ajudante de carga e descarga 110

Ajudante de eletricista 5

Ajudante de serralheiro 6

Alinhador de direção 2

Analista de controle
de qualidade 1

Analista de logística 10 X

Analista de logística 2

Analista de marketing 4

Analista de marketing (Estágio) 3

Analista financeiro 1

Analista fiscal 2

Arquiteto de edificações 2

Assistente de contador de 
custos 2

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de vendas 2

Auxiliar de extrusora
de borracha e plástico 3

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de logística 120 X

Auxiliar de marceneiro 8

Auxiliar de mecânico de autos 2

Auxiliar mecânico motor diesel 2

Biomédico 2

Borracheiro 2

Caldeireiro (chapa de
ferro e aço) 3

Caldeireiro montador 2

Consulte mais vagas no site:
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

S
eguindo com os investimentos 
em educação e com a meta de 
zerar a fila de creches em toda 
a cidade,  na última segunda-

feira (18/10), aconteceu a inaugura-
ção do Colégio Infantil do Ingaí.

Batizado de Professor Fabio Le-
andro Ponso, em homenagem ao do-
cente que atuou na rede municipal, 
a nova escola conta com oito salas 
de aula e terá capacidade para aten-
der até 250 crianças de 0 a 5 anos 
de idade, zerando a fila da creche em 
toda a região.

Com mais de 1400 m², o colégio 
ainda conta com ambientes como 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Colégio do Ingaí é inaugurado e vai
zerar a fila de creche na região

Prefeitura entrega cerca de 500 escrituras
de imóveis gratuitamente

O 
último sábado (16/10),  foi de 
muita alegria para os morado-
res da região da Fazendinha, In-
gaí, Jaboticabeiras e 120, que 

receberam do programa “Regulariza Par-
naíba” os títulos de propriedade de seus 
imóveis, em uma solenidade realizada na 
Arena de Eventos.

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Dario Souza

Na ocasião, foram entregues 494 docu-
mentos, que garantem a escritura do imó-
vel, dando segurança jurídica ao morador, 
tornando-o proprietário de fato e de direito, 
além de levar melhorias de infraestrutura ao 
bairro e valorização dos imóveis.

Vale ressaltar que todo o processo de 
regularização é realizado de forma gratui-
ta pela Secretaria de Habitação do muni-
cípio de Santana de Parnaíba.

Na cerimônia realizada no último sábado foram entregues 494 títulos de propriedade

P
ara estimular as mulheres a terem uma 
vida mais saudável, a Secretaria da Mu-
lher e da Família já está na 4ª edição do 
programa “Parnaíba Mais Leve”, que 

busca auxiliar as participantes a terem um cor-
po e mente mais saudável.

No último sábado (16/10), cerca de 500 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

mulheres participaram do treinamento “Como 
controlar os pensamentos para emagrecer”, 
que foi ministrado pela secretária e neuromas-
ter coach, Selma Cezar.

As  mudanças de hábitos ajudam não 
somente as mulheres que participam do 
programa, mas suas famílias também, já 
que incentiva os cuidados com a saúde e 
qualidade de vida. 

O treinamento foi realizado na Arena de Eventos 

Mulheres da 4ª edição do Programa Parnaíba 
Mais Leve participam de treinamento

cozinha, sala dos professores, am-
bientes administrativos para direção 
e vice-direção, playground e quadra 
poliesportiva.

Nos últimos oito anos, a adminis-
tração municipal fez o maior investi-
mento da história do município em 
educação, nesse período foram im-
plantados programas como as aulas 
de robótica, escola pública de idio-
mas, inglês no ensino infantil, entre 
outros, que fizeram com que a cida-
de alcançasse o maior crescimento 
percentual do IDEB em todo o estado. 
Além disso, foram entregues 23 no-
vos colégios em toda a cidade, en-
quanto outros quatro seguem em reta 
final de construção.Com mais de 1400 m², o colégio conta com 8 salas de aula e terá capacidade para até 250 alunos

MULHER

C
om a retomada gradual das atividades 
culturais, a Arena de Eventos de San-
tana de Parnaíba, que já vinha sendo 
utilizada para os principais eventos do 

município, tem se tornado uma ambiente cada 
vez mais atrativo para artistas conhecidos na-
cionalmente e eventos de grande porte.

Na última sexta-feira (15/10), por exem-
plo, quando foi comemorado o Dia do Pro-
fessor, o espaço recebeu o Stand Up “Vida 
de Professor II’’, do humorista Diogo Almei-
da, que tem mais de 539 mil seguidores no 
Instagram. A apresentação fez a alegria dos 
munícipes que lotaram as duas sessões re-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

alizadas em sequência.
Já no sábado (30/10), o humorista do 

SBT, Murilo Couto, apresenta o seu show 
“Um Stand Up Comedy Qualquer’’, a partir das 
20h30. A compra do ingresso pode ser realiza-
da na loja Terminal Modas, localizada na Rua 
Quinze de Novembro, 77 - Centro ou pelo Site: 
bilheteriaexpress.com.

Quem também deve se apresentar no es-
paço são os humoristas Matheus Ceará, com  
show previsto para o dia 26 de novembro, e 
Thiago Ventura, que deve realizar o seu stand 
up no dia dia 19 de dezembro.

Outra programação relevante que mo-
vimentará a Arena é a 1ª Mostra Japão, que 
acontecerá de 4 a 7 de novembro.

Centenas de munícipes lotaram as duas sessões de stand-up realizadas no último dia 15

Arena de Eventos se torna ambiente atrativo 
para artistas conhecidos nacionalmente

CULTURA

Parque do Refúgio dos Bandeirantes
está em reta final de construção

A 
prefeitura, por meio da Secretaria 
de Atividade Física, Esporte e La-
zer, junto com a Secretaria Munici-
pal de Obras, estão na fase final da 

construção do Parque do Refúgio dos Ban-
deirantes. 

O parque contará com uma infraestrutura 
completa, com um lago natural, pista de cami-
nhada, playground, quadras para a realização 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

de atividades esportivas e espaço para lazer e 
recreação.  Toda essa área de 29.639,00 m² 
proporcionará um ambiente agradável para o 
contato com a natureza, qualidade de vida e 
ambiental, além de oferecer bem-estar físico 
e psicológico para todos os munícipes. 

Nos últimos oito anos foram entregues 
seis parques municipais para a população 
e atualmente a prefeitura trabalha em ritmo 
acelerado para entregar mais quatro parques 
em breve.

O Parque do Refúgio dos Bandeirantes será inaugurado em breve 

ESPORTE E LAZER

HABITAÇÃO

Passeio Ciclístico
Pedalando pela vida

Dia: 23 de outubro
Horário: 8h

Local: Concentração Av. Universi-
tário - Necessário inscrição prévia 
na página da Secretaria da Mulher 

e da Família

Megavacinação 
contra a Covid-19

Dia 23 de outubro
Horário: Das 8h às 17h

Local: Nas USAs Fazendinha, São 
Pedro, Parque Santana e Drive Thru 

da Arena de Eventos
Documentos necessários: docu-

mento com foto, carteirinha de vaci-
nação e comprovante de residência 
(para aqueles que não possuem ca-

dastro municipal).

Circo ao ar livre

Dia: 24 de outubro
Horário: 14h

Local: Praça 14 de Novembro
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N
a última quarta-feira (20), 
o Grupo Bandeirantes, em 
parceria com o Instituto 
Aquila, realizou a primeira 

edição do “Prêmio Band Cidades 
Excelentes”, onde o município de 
Santana de Parnaíba se destacou 
com a primeira colocação do Esta-
do de São Paulo na categoria Efici-
ência Fiscal e Transparência, no gru-
po das cidades com mais de 100 mil 
habitantes, com índice total de 90,54.

A premiação dividiu os 645 mu-
nicípios paulistas  em três grupos: 
até 30 mil habitantes, de 30 mil a 
100 mil habitantes e acima de 100 
mil habitantes e, para se chegar ao 
resultado foram analisados cinco 
pilares: Eficiência Fiscal e Transpa-
rência, Educação, Saúde e Bem-Es-
tar, Infraestrutura e Mobilidade Ur-
bana e Desenvolvimento e Ordem 
Pública, que levaram em conta as 
informações coletadas referentes 
ao ano de 2020.

Essa primeira fase foi classifi-

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Marcio Koch / Fabiano Martins

Santana de Parnaíba é a melhor em Eficiência Fiscal e 
Transparência de acordo com “Prêmio Band Cidades Excelentes”

No prêmio desenvolvido pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Aquila, a cidade ficou na primeira
colocação entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes

cada como etapa paulista, e os 15 
vencedores do Estado de São Pau-
lo estarão na fase final concorren-
do contra os municípios de outros 
estados na fase nacional, que ocor-
rerá no mês de novembro e anun-
ciará os três primeiros colocados 
de cada categoria.

Um dos pilares mais difíceis e 
essenciais  para o desenvolvimen-
to de uma boa gestão pública é em 
relação a Eficiência Fiscal e Trans-
parência, e para premiar essa cate-
goria foram analisados os seguintes 
dados: percentual de endividamento, 
autonomia fiscal, capacidade de in-
vestir, investimento per capita, resul-
tado fiscal e índice de transparência 
aderência ao plano de contas.

Além de premiar os bons gesto-
res, o Prêmio Cidades Excelentes do 
Grupo Bandeirantes é uma iniciativa 
que incentiva os municípios  a traba-
lharem cada vez mais em prol da po-
pulação e enaltece o trabalho que é 
desenvolvido por uma gestão com-
prometida com o crescimento. Fo-
ra isso, possibilita políticas públicas 

que foram sucesso em determinada 
cidade, possam ser replicadas em 
outros municípios.

Em um cenário de enfrentamen-
to à pandemia, que derrubou a arre-
cadação no mundo inteiro, este prê-
mio ganha ainda mais relevância, já 
que mesmo na adversidade o muni-
cípio está construindo um novo Hos-
pital Municipal, entregou 23 Escolas, 
6 Parques, Maternidade, Pronto-So-
corro Infantil, Ambulatório Médico de 
Especialidades, 3 Centros de Com-
bate ao Coronavírus (dos quais um 
permanece em funcionamento), Es-
tádio de Futebol, Novo Centro Admi-
nistrativo, Arena de Esportes, Arena 
de Eventos, Centro de Convenções, 
Central de Triagem e Resíduos Só-
lidos, Complexo da Saúde, CAPS 
Adulto e Álcool e Drogas, 12 Giná-
sios Poliesportivos, ETEC, FATEC, 
Poupatempo, 3 Terminais Rodovi-
ários, 1 Centro de Convivência do 
Idoso, 6 Novos Complexos Esporti-
vos com Piscinas, 5 Campos de Fu-
tebol, 3 Inspetorias da GCM, Base do 
Corpo de Bombeiros, Centro de Star-

tups, UBS Animal, mais de 300 km 
de Pavimentação e Recapeamento, 
Duplicação de vias como as Aveni-
das Tenente Marques, Paiol Velho, 
Pentágono, Marechal Mascarenhas 
de Moraes, Via Parque, Complexo da 
Educação, Ponte, Túnel, Passarela, 
Iluminação Pública de Led e Casas 
Populares, entre outras obras para 
a melhoria da qualidade de vida da 
população. Tudo isso pagando as 
contas em dia e com 7 anos de IP-
TU congelado.

O que é o IGMA?
A plataforma IGMA (Índice 

de Gestão Municipal Aquila) foi 
criada com o objetivo de acom-
panhar a evolução dos municí-
pios brasileiros. Na metodolo-
gia das cidades excelentes ela é 
a bússola que possibilita o mo-
nitoramento de cada um dos pi-
lares do ciclo virtuoso de de-
senvolvimento municipal. Sua 
arquitetura foi desenhada para 
possibilitar que qualquer cidadão 
consulte a situação do seu muni-
cípio, entender as principais prio-

ridades e a busca de ci-
dades espelho.

Baseada no concei-
to de BIG DATA, o Índice 

é formado por 41 indica-
dores alimentados por fon-

tes públicas, processados por 
meio de um algoritmo que for-

nece um índice consolidado por 
município. Os dados são atua-
lizados automaticamente assim 
que uma nova informação é dis-
ponibilizada. Nosso algoritmo 
cruza as informações, processa 
os indicadores e possibilita a vi-
sualização de 3 formas. 

‘‘Um dos pilares mais difíceis e
essenciais  para o desenvolvimento

de uma boa gestão pública é em relação
a Eficiência Fiscal e Transparência, e para 
premiar essa categoria foram analisados 

os seguintes dados: percentual de 
endividamento, autonomia fiscal,

capacidade de investir, investimento
per capita, resultado fiscal e índice

de transparência aderência
ao plano de contas’’.

Acesse essa e outras edições através
do seu celular com esse QR Code
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, manifestarem interesse ou não na 
vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br. 
Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais: 136-Risomar da Silva Barreto Moreira-
RG/SP-19.979.535-6;137-Eliane Maria de Jesus-RG/SP-1276391447;138-Marcelo Rodrigues 
dos Santos-RG/SP-43.356.745-4. Assistente Social: 030-Lucas Lopes de Almeida-RG/SP-
46.291.202-4. Contador: 009-Alexsandro Rocha do Carmo-RG/SP-29.359.987-7. Desenhista 
Técnico: 008-Denildo Matos dos Santos-RG/SP-34.237.997-5; 009-Juliana Oliveira da Silva-
RG/SP-50.573.621-4. PEB I (Educação Básica): 137-Ana Paula Mariano-RG/SP-49.028.049-
3. PEB I (Educação Infantil): 103-Sandra Eliane Gomes Carias-RG/SP-24.134.242-9;104-
Natacha da Silva Elias Ruivo-RG/SP-60.790.991-2. Concurso Público 004/2018 Agente de 
Trânsito: 037-Rafael Garcia de Moraes-RG/SP-45.304.567-4;038-Fabio Kazuhiko Maeda-RG/
SP-24.976.965-7. Concurso Público 005/2018 Agente de Organização Escolar: 110-Caio 
Alison de Jesus Dias-RG/SP-39.877.076-1. Concurso Público 001/2019 Agente de Serviços 
Públicos: 024-Alexandre Bezerra Maia-RG/SP-003020100. Médico com Especialização em 
Geriatria: 002-Miguel Vial Latorre-RG/SP-25.297.095-0. Oficial Administrativo: 184-Daniela 
Mendes Duarte Lopes-RG/SP-41.048.306-0;185-Rafael Viana Sales-RG/SP-42.332.756-2;186-
Ecilene Cristina da Rocha-RG/SP-29.600.324-4;187-Danielle da Silva Diniz-RG/SP-50.511.367-
3;188-Victória Albergardi Val-RG/SP-49.940.480-4;189-Ana Paula Cordato de Carvalho-RG/
SP-36.661.223-2;190-Amanda Rodrigues Santos-RG/SP-59.174.343-7. Concurso Público 
001/2020 Auxiliar em Saúde Bucal: 003-Dayane Lopes Cardoso Serraia-RG/SP-41.419.266-7. 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 055-Aline de Almeida Ribeiro da Silva-RG/SP-49.061.899-
6. Médico: 013-Éder José Franco-RG/SP-16.144.460.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação, manifestar interesse ou não na vaga 
pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Processo Seletivo Simplificado 003/2021 Enfermeiro: 020-Abrahão Baldino-RG/SP-
34.450.809-2;021-Sidineia Santos de Andrade-RG/SP-0754127052;022-Patricia Perini da 
Silva-RG/SP-49.107.384-7;023-Maria Neiva dos Santos-RG/SP-19.887.929-5. Processo 
Seletivo Simplificado 008/2021 Médico Plantonista: 032-Daniel Moreira Almeida-RG/
SP-14.312.064-3;033-Sandra Gomes de Souza Santos-RG/SP-816.947;034-Maria Socorro 
Silva Rosario-RG/SP-0536051;035-Júnia Moura Branco Mendes-RG/SP-3618330;036-Carlos 
Daniel Ojopi Velasco-RG/SP-3530270. Processo Seletivo Simplificado 009/2021 Motorista: 
027-Valter Luciano Pereira-RG/SP-30.797.956;028-Jonas da Costa Silva-RG/SP-18.964.387-0.

Santana de Parnaíba, 22 de outubro de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 157/2021 – contratação de empresa especializada em obras de engenharia 
para construção do novo Colégio Municipal Abelardo Marques da Silva, no bairro da 
Fazendinha – município de Santana de Parnaíba - (CP 012/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: OBRA NOBRE CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA - DATA: 8/10/2021 - VALOR: R$ 24.260.596,05 – DOTAÇÃO: 
0210-4.4.90.51.99-123610017013 - VIGÊNCIA: 16 meses.

CONTRATO 158/2021 – contratação de empresa para prestação de serviços continuados 
de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra (pedreiros, pintores, 
encanadores, auxiliares de pedreiro, serralheiro, encanador, eletricista e marceneiro) 
com fornecimento de material de consumo e insumos necessários para execução nas 
unidades escolares no Município de Santana de Parnaíba - (PE 195/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA 
- DATA: 14/10/2021 - VALOR: R$ 3.233.075,00 – DOTAÇÕES: 0210-3.3.90.39.16-
1236100172030 e 0210-3.3.90.39.16-1236500202035 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 159/2021 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 733/21) – LOCATÁRIA: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ANTONIO 
DARSKI - DATA: 15/10/2021 - VALOR: R$ 800,00 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

CONTRATO 161/2021 – contratação para aquisição de cinturão tático, acessórios e braçal 
para a Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba - (PE 167/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: O.FILIZZOLA & CIA LTDA 
- DATA: 18/10/2021 - VALOR: R$ 228.342,50 – DOTAÇÃO: 0235-3.3.90.30.23-

0412200582101 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 162/2021 – contratação para aquisição de cinturão tático, acessórios e braçal 
para a Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba - (PE 167/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: V H A MUNOZ EIRELI - DATA: 
18/10/2021 - VALOR: R$ 19.800,00 – DOTAÇÃO: 0235-3.3.90.30.23-0412200582101 
- VIGÊNCIA: 3 meses.

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 032/2020 – (Proc. Adm. 1206/19) – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: DARGA 
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA – altera a Planilha Orçamentaria – Anexo B 
do contrato - DATA: 15/10/2021. 

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 022/2021 – (Proc. Adm. 022/21) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA – acrescenta a importância 
de R$ 35.305,92 ao valor inicial do contrato - DATA: 14/10/2021. 

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 032/2020 – (Proc. Adm. 1206/19) – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: DARGA 
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA – DATA: 24/9/2021. 

 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 202/2018 – (Proc. Adm. 688/18) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: TOP FRIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA – ME – DATA: 8/10/2021 
- VALOR: R$ 226.152,38
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