
S á b a d o ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 Edição 870A n o  X I

Em Mairiporã o cadastramento
biométrico é obrigatório

Se você perder o prazo seu título será cancelado.
Regularize a sua situação até 19 de dezembro

O recadastramento 
vai até o dia 19 de 
dezembro aqueles 
que não rea lizarem 

o procedimento terão o tí-
tulo cancelado e sofrerão 
impedimentos na vida ci-
vil. Sem o título de eleitor, 
você não consegue emitir 
passaporte nem carteira de 
identidade. Não pode exer-

cer função ou emprego pú-
blico. Empréstimos em ban-
cos públicos também não é 
possível. E para se matricu-
lar em instituições de en-
sino, você também precisa 
estar regular com a Justiça 
Eleitoral.

A população já será iden-
ti� cada pelas digitais nas 
eleições municipais de 2020.

O eleitor tem que com-
parecer no cartório elei-
toral, levando consigo 
documento o� cial de iden-
ti� cação, comprovante de 
residência recente (emiti-
do nos últimos três meses) 
e o título, se tiver.

Em Mairiporã a biome-
tria será obrigatória nas 
próximas eleições.

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

Prefeitura inicia formaturas
dos alunos da rede municipal

Mais de 2000 alunos da Educação Infantil e Fundamental
receberão certifi cados de conclusão dos cursos

Na última terça-feira 
(03), a Prefeitura, 
por meio da Secre-
taria da Educação, 

iniciou as festividades de 
formaturas dos alunos da 
rede municipal que ocorre-
rão até a próxima semana. 
Ao todo, serão formados 
1071 alunos da Educação 
Infantil, além de 1005 alu-
nos que concluem o Ensino 
Fundamental I e deixam a 
rede municipal para ingres-
sar na rede estadual a partir 
do próximo ano. PÁGINA 4

Prefeitura irá concluir asfalto 
da Estrada da Canjica na

próxima semana
Mais uma importante obra de
pavimentação chegou ao fi m

A Prefeitura de Mairiporã deve concluir a obra de 
pavimentação asfáltica na estrada da Canjica na próxi-
ma semana. PÁGINA 3

2 mil crianças receberão presentes
por meio da campanha “Natal Solidário”por meio da campanha “Natal Solidário”

Ação ocorre pelo ter-
ceiro ano consecutivo 
em Mairiporã, por meio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade. PÁGINA 2

Prefeitura 
inaugurará
enfeites de 
natal nesta 

noite
PÁGINA 5

D4Sign e779f40f-a313-4399-a795-30a82a586897 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 870
S á b a d o ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 2 GERAL

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Circula semanal-
mente, podendo haver edições extras. Tiragem: 3 mil exemplares. Distribuição gratuita 
e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito 
municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados no Paço Municipal, 
localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/SP. Matrícula nº 16. Diagra-
mação e editoração: Matheus Bernoldi. Editor e revisor: Rafael Augusto Pereira - MTB: 
86.418/SP - Jornalista responsável: José Luis Gonçalves de Moraes - MTB: 33.836/SP.
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

Neste mês de de-
zembro, ocorrem 
as entregas das 
sacolas de pre-

sentes da campanha “Na-
tal Solidário” de Mairiporã. 
Ao todo, serão distribuídas 
cerca de 2 mil sacolas com 
presentes para crianças 
em situação de vulnerabili-
dade social. A primeira en-
trega ocorreu no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) do Centro.

Mães, pais e responsá-
veis pelas crianças apro-
varam a ação. “Para mim 
tem sido muito importan-
te o CRAS, porque vem me 
ajudando desde 2008 em 
todos os aspectos. E essa 
campanha de natal é mui-
to importante, porque a 
gente que não tem condi-
ções de dar presente para 
nossos   lhos, querendo ou 
não é uma maneira do nos-
so prefeito estar lembran-
do da gente de alguma 
maneira. É uma sensação 
que não tem como expli-
car. É uma emoção de sen-
tir nossos   lhos realizados. 

2 mil crianças receberão presentes por 
meio da campanha “Natal Solidário”
Ação ocorre pelo terceiro ano consecutivo em Mairiporã, por meio do Fundo Social de Solidariedade

É uma pequena ação, mas 
que para eles foi muito sa-
tisfatório”, disse Camila 
Cristina dos Santos. 

A secretária de Desen-
volvimento Social e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Elizabete 
Aiacyda, também a ação 

que torna o natal de muitas 
crianças mairiporanenses 
melhor. “Essa ação de na-
tal é uma coisa que me en-
che muito de prazer, prin-
cipalmente este ano, que 
eu tive a colaboração de 
muitas pessoas, dos fun-
cionários da Prefeitura, 

dos empresário e comer-
ciantes. Como é bom fazer 
uma criança feliz. Então eu 
quero aqui desejar a todos 
um feliz Natal e um Ano 
Novo de muita paz, muito 
amor. Que 2020 seja um 
novo com muitas realiza-
ções ”, disse Elizabete.

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio do 
Departamento de 
Cultura, realizou 

no último � nal de sema-
na o espetáculo “Uma noi-
te mágica com Quebra No-
zes”. O evento, realizado 
no Auditório Fábio Hiroshi 
Taneno, no Centro Educa-
cional, reuniu mais de 250 
participantes, entre músi-
cos, cantores e bailarinos 
de todas as idades. 

“É o acesso à cultura, 
então cada parte que re-
presentava, cada criança 
que entrava ou cada adul-
to, seja o que for, era uma 
emoção muito grande ver 
esse trabalho ao longo dos 
três anos que foi construí-
do e eu tenho um agrade-
cimento enorme ao pre-

Prefeitura realiza espetáculo
“Uma noite mágica com Quebra Nozes”

O evento reuniu mais de 400 pessoas no Centro Educacional

feito Antonio Aiacyda, 
porque ele possibilitou que 
isso acontecesse”, disse 
Edlene Lubianqui, secretá-
ria adjunta da Cultura. 

“Bom, passou muito 
rápido né, a experiência é 
maravilhosa porque você 
vê o quanto você traba-
lha duro e o resultado sai 

bom”, disse Rafaela Ho-
nório, professora de bal-
let clássico.

Cerca de 400 pessoas 
compareceram ao auditó-
rio para assistir ao espetá-
culo e as modalidades ofe-
recidas pelo departamento 
de cultura, que oferece au-
las de dança, música e tea-
tro totalmente gratuitos, a 
� m de estimular a vertente 
cultural do município.

“E eu, como administra-
dor, ver as crianças parti-
cipando é uma satisfação 
muito grande. Eu sempre 
disse: a criança tem que ter 
atividade, né? E cultura e 
esporte caminham juntos, 
tudo gratuito. Então que-
ro agradecer a Edlene, to-
da essa equipe, os pais, por 
con� ar no nosso governo e 
acreditar no nosso traba-
lho”, destacou o prefeito 
Antonio Aiacyda.

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Meio Ambien-
te, promoveu na 

última terça-feira, 03, uma 
ação educativa com os alu-
nos do ensino fundamen-
tal da unidade 1 da E.M. 
Nicolau Pinto da Silva. A 
ação, realizada no Recan-
to do Tatu, tem por obje-
tivo promover a conscien-
tização de crianças sobre 
a importância da preser-
vação do meio ambiente e 
passar orientações sobre 
como agir em caso de avis-
tamento e contato com 
predadores silvestres co-
mo o lobo-guará, a onça-
-pintada e a onça-parda, 
uma vez que nos últimos 
meses a onça-parda tem 
sido vista na região.

Segundo Daniel “Ta-
tu”, proprietário do re-
canto, há cerca de 60 dias 
ocorreu o primeiro conta-
to com a onça em sua pro-
priedade “na parte de ci-
ma, no nosso pomar, mais 
próximo do galinheiro”, 
quando a viu em meio a 
mata e usou os faróis e 
buzina de seu carro pa-
ra afugentá-la. Ainda se-
gundo ele a onça foi pa-
ra a propriedade vizinha 
onde, encurralada pelos 
cães, atacou e machucou 
um deles. Lembrou ainda 
da importância de ensi-
nar as crianças a respeito 
da preservação do meio 
ambiente, motivo pelo 
qual disponibiliza seu es-
paço privado para ações 
de conscientização.

A ação educativa foi 
realizada pela bióloga da 
Secretaria de Meio Am-
biente, Cátia Macagnan, 
e pelas voluntárias Cris-
tiane Valverde, também 
bióloga, e Gabriela Sar-
vanini, gestora ambien-
tal, e consistiu em três 

momentos. Primeiro as 
crianças visitaram o píer 
à beira da represa onde 
a onça-parda deixou pe-
gadas, prova de sua pas-
sagem. Em seguida, as 
crianças � zeram um bre-
ve piquenique em outro 
local, também às mar-
gens do lago da repre-
sa. Por último,  em área 
apropriada, com apoio de 
música, cenário e � guri-
no,  assistiram a um tea-
tro educativo no qual os 
três personagens, a on-
ça-pintada, o lobo-guará 
e a onça-parda, falaram 
sobre a diminuição do 
habitat destes animais 
pelas queimadas e des-
matamento, da caça de 
animais silvestres, como 
os próprios predadores 
e também suas presas, a 
aproximação de preda-
dores silvestres das cria-
ções domesticas de ani-
mais, procurando o que 
comer, e o cuidado ao ver 
um predador silvestre e 
como espantá-lo de ma-
neira segura, com luzes e 
barulhos intensos.

“Essa ação foi porque 
na região, desde julho, 
eu estou recebendo noti-
  cações que a onça-par-
da tem aparecido. É as-
sim, a onça-parda reside 
por aqui, só que a apari-
ção dela está mais fre-
quente nessa época e ela 
já comeu vários animais 
de criação, já teve ata-
que de cachorro, ataque 
de cavalo, então as pes-
soas ligam, preocupadas, 
e não ligam por causa dos 
animais de criação mas 
porque sabem que al-
guma hora alguém pode 
matar a onça”, esclare-
ce Cátia Macagnan, res-
ponsável pelas ações am-
bientais da Secretaria de 
Meio Ambiente.

Secretaria do Meio
Ambiente promove 
ação com alunos da

rede municipal
Recente aparecimento de onças-
pardas próximo à área urbana em 
Mairiporã motiva conscientização
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A prefeitura de Mai-
riporã está am-
pliando e moderni-
zando a iluminação 

pública em todo o municí-
pio. A melhoria acontece 
em vários bairros da cidade 
e também na região central 
da cidade, com implantação 
de novos braços de ilumina-
ção e substituições de lâm-
padas amarelas por lâm-
padas brancas. “Estamos 
trazendo mais segurança 
e tranquilidade para nos-
sa população, que também 
deixa a cidade mais bonita 
por estar bem iluminada”, 
comentou o prefeito Anto-
nio Aiacyda, que acompa-
nhou nesta semana os tra-
balhos que aconteceram na 
região da Serra da Canta-
reira. O serviço atende so-
licitação da comunidade e 
também encaminhamen-
to da Câmara Municipal, 

Prefeitura amplia 
iluminação pública

por intermédio do vereador 
Marcinho da Serra.

Desde o ano passado a 
prefeitura está investindo 
em melhorias na ilumina-
ção pública, para aumentar 
a sensação de segurança 
da comunidade. Em vários 
pontos do centro da cidade 

foram colocadas lâmpadas 
de LED e, em outros, lâmpa-
das de 250 watts (luz bran-
ca), com iluminação melhor 
que a de luz amarela. Ao to-
do foram substituídas 426 
lâmpadas por LED e mais 
de 1000 lâmpadas de vapor 
metálico (branca).

A Prefeitura de Mai-
riporã deve con-
cluir a obra de 
pavimentação as-

fáltica na estrada da Canji-
ca na próxima semana. São 
mais de 2000 metros de 
asfalto que liga Terra Pre-
ta ao bairro do Mato Den-
tro. Nesta semana foram 
efetuadas as sinalizações 
horizontais com pinturas 
no meio da via. Também 
está prevista a colocação 
de placas de trânsito.

“Essa é uma obra im-
portante para a comuni-
dade da região. Garante 
uma melhor trafegabili-
dade e ainda proporciona 
mais qualidade de vida 
aos que trafegam nesta 
via”, destacou o prefeito 
Antonio Aiacyda.

Além da estrada da Can-
jica, outras estradas como 
Corumbá, também em Ter-
ra Preta, e Quatro Cantos 
na região da Serra da Can-
tareira, também estão em 
ritmo acelerado nas obras 
de pavimentação, a expec-
tativa é que dentro de vin-
te a trinta dias a Estrada do 
Corumbá também esteja 
totalmente asfaltada.

Prefeitura irá concluir asfalto da
Estrada da Canjica na próxima semana

Mais uma importante obra de pavimentação chegou ao fi m

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Obras, reali-
za obras de drena-

gens e pavimentação nas 
ruas Aguas Espraiadas, no 
bairro Jundiaizinho, e te-
nente Valfredo de Olivei-
ra, no Jardim Odorico.  As 
vias estão prestes a rece-
ber a massa asfáltica. Os 
serviços preliminares já es-
tão praticamente concluí-
dos, com as instalações de 
guias, sarjetas e calçadas.

“Asfalto é muito impor-
tante para melhorar a qua-
lidade de vida das pesso-
as. Evita problemas com 
o barro em época e chuva 
e com poeira em períodos 
secos, além de facilitar o 
tráfego de veículos. Não 
tenho dúvidas de que es-
sas obras melhorarão a vi-
da da população que utili-
za as vias”, disse o prefeito 
Antonio Aiacyda.

Mais duas ruas receberão massa 
asfáltica nas próximas semanas

Vias em obra estão localizadas nos
bairros Jundiaizinho e Jardim Odorico

Rua Tenente Valfredo de Oliveira no Jardim Odorico

Ruas Aguas Espraiadas no bairro Jundiaizinho
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Na última terça-feira 
(03), a Prefeitura, 
por meio da Secre-
taria da Educação, 

iniciou as festividades de 
formaturas dos alunos da 
rede municipal que ocorre-
rão até a próxima semana. 
Ao todo, serão formados 
1071 alunos da Educação 
Infantil, além de 1005 alu-
nos que concluem o Ensino 
Fundamental I e deixam a 
rede municipal para ingres-
sar na rede estadual a partir 
do próximo ano.

Segundo o prefeito An-
tonio Aiacyda, a meta prin-
cipal é investir em educa-
ção. “Quando assumimos 
a Prefeitura, nossa meta 
principal era investir em 
educação, cuidar das pes-
soas. Parabéns aos novos 
formandos pela conquis-
ta de mais uma nova fase”, 
destacou o prefeito Anto-
nio Aiacyda.

Os primeiros grupos de 
alunos que receberam o 
certi� cado de conclusão 
do Ensino Infantil foram 
das escolas municipais Iná-
cio Pereira de Oliviera, Jo-

Prefeitura inicia formaturas 
dos alunos da rede municipal
Mais de 2000 alunos da Educação Infantil e Fundamental receberão certifi cados de conclusão dos cursos

sé Arnoni, Nancy Rolim de 
Freitas, Ramira Félix da 
Silva, Vereador Renato Pi-
nho, Divina Anastácio do 

Nascimento, Diomar Mi-
randa Boni, João Puga Dias, 
Luiz Telles Batagini, Vovó 
Danila, Benedicto Marcia-

no Bueno, Cristiane Silva 
Costa, Magali Guariso de 
Campos, Eliza Negri da Sil-
va e Shigueru Sasaki. 

As solenidades ocor-
rem todos os dias no Centro 
Educacional Monsenhor Jo-
sé Lélio Mendes Ferreira.

D4Sign e779f40f-a313-4399-a795-30a82a586897 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 870
S á b a d o ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 5 GERAL

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio do 
Departamento de 
Cultura, inaugura-

rá os enfeites de Natal no 
próximo sábado, dia 7 de 
dezembro, em evento que 

será realizado na Praça da 
Matriz, localizada entre as 
ruas XV de Novembro e Co-
ronel Fagundes, no Centro. 
A ação dará início às come-
morações de � m de ano da 
cidade.

Prefeitura inaugurará
enfeites de natal nesta noite

PROGRAMAÇÃO NATAL 2019

07 de Dezembro
20H Inauguração do Presépio e Luzes de Natal
21H Orquestra e Coral Municipal de Mairiporã
21H30 Chegada do Papai Noel

08 de Dezembro
16H Músicas Natalinas com Ralf Jesus
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

13 de Dezembro
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

14 de Dezembro
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel
20H30 Banda Marcial Municipal de Mairiporã “Tia Emília”

15 de Dezembro

16H Teatro de Boneco e Contação de Histórias com o Prof. Robson.
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

20 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

21 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

22 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

Na noite da última 
quinta-feira, 05, 
foi realizado o en-
cerramento e en-

trega das premiações da 
2ª edição da Copa CIMBA-
JU, competição que reú-
ne atletas das cinco cida-
des compõem o Consórcio 
Intermunicipal da Bacia 
do Juquery, que são Mai-
riporã, Franco da Rocha, 
Caieiras, Francisco Mora-
to e Cajamar.

Mairiporã teve uma 
grande participação, com 
a conquista de 33 meda-
lhas, sendo 13 de ouro, 8 
de prata e 12 de bronze. 
As modalidades partici-
pantes foram basquete, 
bocha, futebol de campo, 
futsal, handebol, jiu-jit-
su, natação, vôlei adap-
tado, taekwodo e tênis. 
Mais de 200 atletas mai-
riporanenses competiram 
na Copa.

“A Copa CIMBAJU mar-
ca o importante momento 
do esporte mairiporanen-
se. Mostra que, além de 
fornecer grandes melho-
rias em saúde, nossas ati-
vidades também rendem 
frutos esportivos com a 
conquista de diversas me-
dalhas. Para a cidade  es-
se é  um marco histórico”, 
disse o Secretário de Es-
portes, Ronaldo da Silva. 

O prefeito Antonio 
Aiacyda agradeceu e pa-
rabenizou os técnicos e 
atletas pela honra e pe-
la participação. “É um mo-
tivo de muita alegria para 
nossa cidade, destacando 
o esporte de Mairiporã em 
uma competição regional 
tão grande. Por isso, que-
ro parabenizar a todos os 
envolvidos, tanto os atle-
tas quanto os professores, 
que trabalharam muito pa-
ra conseguir esses resulta-
dos”, disse Aiacyda.

Mairiporã encerra 2ª edição da Copa
CIMBAJU com 33 medalhas conquistadas

Município teve participação excepcional em uma das maiores competições esportivas da região
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A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio da 
Secretaria da Saú-
de, realizou a cas-

tração de 1200 animais, 
sendo 720 cães e 480 ga-
tos ao longo de 2019. A 
ação, que ocorreu em di-
versos pontos da cidade, 
reduziu uma lista de espe-
ra que durava desde 2014, 
fazendo com que quem es-
tava na � la tivesse prio-
ridade, para na sequên-
cia atender os que � zeram 
inscrição no ano de 2019.

Os benefícios da castra-
ção para o macho são evitar 
fugas, tumores nos testícu-
los, demarcação territorial, 
e a agressividade aumenta-
da devido à excitação sexu-
al. Já para as fêmeas a cas-
tração é indicada, pois evita 
tumores mamários, infec-
ção grave no útero (Piome-
tra), evita gravidez psicoló-
gica e suas consequências 

Prefeitura � naliza mutirão com a 
castração de 1200 animais em 2019

Ao todo, foram realizados sete mutirões, com 720 cachorros e 480 gatos castrados

como depressão e infec-
ção das glândulas mama-
rias e evita o cio, gravidez 
e o aumento populacional 
de animais. Estima-se que 

75% da população de cães 
no mundo estejam nas ru-
as e a única maneira e� caz 
de alterar esta situação é a 
castração dos animais.

Ao todo foram realiza-
dos sete mutirões sendo 
o primeiro mutirão no dia 
07 de abril na E.M. Edméa 
Ignez, contemplando a re-

gião dos bairros Capoavi-
nha, Jardim Brilha, Parque 
Náutico, Jardim Neri, Par-
que Bariloche, Estância 
Santo Antônio e Vila Po-
pular. Em maio, dia 26, os 
contemplados foram do 
Distrito de Terra Preta na 
E.M. Tirsi Anna Castellani. 

No mês de julho, ocor-
reram duas ações sendo 
uma no dia 13, na E.M. Jo-
sé Arnoni, na região da Vila 
Arnoni, e a outra realizada 
no dia 30, no Colégio Ar-
mando Pavanelli. Em 28 de 
setembro, a ação ocorreu 
na Escola Municipal Mufar-
rege Salomão Chamma. 

Já no dia 05 de outu-
bro, o mutirão foi reali-
zado na Escola Municipal 
Idalina da Silva Cardoso, 
na região da Serra da Can-
tareira.  O último mutirão 
foi realizado no dia 30 de 
novembro, na escola Tirsi 
Anna em Terra Preta.

No Brasil, até agos-
to foram registra-
dos mais de 1 mi-
lhão de casos de 

dengue, número que che-
ga a ser sete vezes maior 
do que o ano passado, se-
gundo o Ministério da Saú-
de. A dengue é uma doen-
ça viral, transmitida pela 
fêmea do mosquito Aedes 
aegypti. Esse mosquito 
não é apenas transmissor 
da dengue, mas também 
da febre amarela, zika e 
chikungunya.

A dengue, no seu perío-
do inicial, tem como carac-
terística os sintomas muito 
parecidos com a gripe co-
mum, como dores no corpo, 
dor de cabeça e nos olhos, 
porém começa a se dife-
renciar quando aparecem 
erupções cutâneas, dor in-
cessável e nos piores dos 
casos, hemorragia, geral-
mente pelos poros da pele. 

O ciclo de transmissão 
ocorre do seguinte modo: 

Brasil tem mais de 1 milhão de casos de dengue em 2019

Com a proximidade do verão é importante
estar atento aos cuidados contra o mosquito

• Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é 
fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo de água.
• Vasilhas que servem para animais (gatos, cachor-
ros) beber água não devem � car mais do que um dia 
com a água sem trocar.
• Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, 
vasilhas, copos) devem ser armazenados em locais 
cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não fo-
rem usados devem ser embrulhados em sacos e des-
cartados no lixo (fechado)
• Sempre que observar alguma situação (que você 
não possa resolver), deve avisar imediatamente um 
agente público de saúde para que uma medida e� caz 
seja tomada.
 • Não deixar a água parada nas calhas da residência. 
Remover folhas, galhos ou qualquer material que im-
peça a circulação da água.
• Não deixar água acumulada sobre a laje de sua resi-
dência.
• Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a 
lata de lixo sempre bem fechada.

a fêmea do mosquito depo-
sita seus ovos em recipien-
tes com água. Ao saírem 
dos ovos, as larvas vivem 
na água por cerca de uma 
semana. Após este período, 
transformam-se em mos-

quitos adultos, prontos pa-
ra picar as pessoas. No Bra-
sil, cerca de 20 mil pessoas 
morrem anualmente por 
conta da doença de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Confi ra abaixo algumas ações
que previnem a proliferação

do mosquito

D4Sign e779f40f-a313-4399-a795-30a82a586897 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 870
S á b a d o ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 7 ATOS OFICIAIS

   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 870
S á b a d o ,  0 7  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 1 ATOS OFICIAIS

Repasses Federais

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS

PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 02 de dezembro de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 30 a 02 de dezembro de 2019, em atendimento a de-
terminação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
fns - piso de atencao basica variavel R$ 61.500,00
fns - saude bucal - sb R$ 15.750,00
fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac R$ 520.669,30
fns - incent acoes vig prev e cont das dst/aids he R$ 6.682,99
assist fi nanc complem p/ agentes combate endemias R$ 12.500,00
fns - incent exec acoes de vigilancia sanita ria R$ 4.918,70
fns - programa de assistencia farmaceutica basica R$ 27.646,06
pnae - creche R$ 26.322,00
TOTAL R$ 675.989,05

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS

PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 05 de dezembro de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 03 a 05 de dezembro de 2019, em atendimento a de-
terminação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
fns - piso de atencao basica - pab fi xo R$ 203.625,50
incr temp custeio serv assist hosp e ambulatorial R$ 300.000,00
fns - incent acoes vig prev e cont das dst/aids he R$ 6.682,99
fns - incent exec acoes de vigilancia sanitaria R$ 4.918,70
TOTAL R$ 515.227,19

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

DECRETO Nº 8.841, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o disposto na Lei nº 3.798, de 20 de dezembro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada na importância abaixo discriminada, as seguintes verbas do orçamento vigente:
01 – PODER LEGISLATIVO
1.1.01 – Câmara Municipal
31.90.13-01.122.7001.2178 ..........................................................................R$      3.000,00
33.90.39-01.122.7001.2180  ...............................................................................R$  194.000,00  
Total......................................................................................................................R$  197.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo anterior, será anulada parcialmente a importância abaixo, da seguinte verba do 
orçamento vigente:
01 – PODER LEGISLATIVO
01.01.01 – Câmara Municipal
33.90.35-01.122.7001.2180 ..................................................................................R$  100.000,00
31.90.11-01.122.7001.2178  ...............................................................................R$  97.000,00  
Total......................................................................................................................R$  197.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 03 de dezembro de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda  Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.842, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 3.798, de 20 de dezembro 
de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso I do art. 6 º da Lei n° 3798, de 20 de 
dezembro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) conforme programação 
constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:

I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta 
mil reais), constantes do Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 03 de dezembro de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda  Diretora Administrativa

ANEXO DO DECRETO N° 8.842/2019

ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO  II – ANULAÇÃO

ambr/S.A.T.M 
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ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO 
 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |               | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |VALOR LANCADO  | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |               | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.09.01| 3.3.90.00.00| 12 122 2001 - 2051| 01  | 03717 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |    241.000,00 | 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2134| 01  | 03824 | MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLI |     35.000,00 | 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03863 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |      3.000,00 | 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03866 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |      3.000,00 | 
| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2071| 01  | 03930 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO               |      1.000,00 | 
| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03943 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |    250.000,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 01  | 04106 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |     14.500,00 | 
| 02.08.04| 4.4.90.00.00| 10 303 1004 - 2041| 01  | 04242 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUT |     16.000,00 | 
| 02.08.05| 4.4.90.00.00| 10 301 1005 - 2046| 01  | 04272 | OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   |     23.000,00 | 
| 02.16.02| 3.3.20.00.00| 15 452 9001 - 0002| 01  | 04420 | CONTRIBUICAO AO FUNSET                           |     50.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 18 541 6001 - 2150| 01  | 04699 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO                    |      3.500,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    640.000,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
 

 
 
ANEXO  II – ANULAÇÃO 
 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |               | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              | VALOR LANCADO | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |               | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2188| 01  | 03859 | SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                 |     66.000,00 | 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2011| 01  | 04066 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                |     20.000,00 | 
| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 1003| 01  | 04080 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE          |      3.000,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2019| 01  | 04115 | OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MENTAL    |     14.500,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2113| 01  | 04215 | ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA                   |     90.000,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2117| 01  | 04283 | BENEFICIOS EVENTUAIS                             |     40.000,00 | 
| 02.11.03| 3.3.90.00.00| 08 244 4004 - 2124| 01  | 04327 | ACOMPANHAMENTO ESPEC. DE PESSOAS COM DEFICIENCIA |     29.500,00 | 
| 02.09.03| 3.3.90.00.00| 12 365 2003 - 2064| 01  | 04363 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     25.000,00 | 
| 02.09.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2004 - 2073| 01  | 04389 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |    112.000,00 | 
| 02.09.02| 3.3.90.00.00| 12 365 2002 - 2056| 01  | 04646 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     20.000,00 | 
| 02.09.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2004 - 2073| 01  | 04653 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     84.000,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2117| 01  | 04963 | BENEFICIOS EVENTUAIS                             |    120.000,00 | 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2011| 01  | 05038 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                |     16.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    640.000,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
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|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |               | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |VALOR LANCADO  | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |               | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.09.01| 3.3.90.00.00| 12 122 2001 - 2051| 01  | 03717 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |    241.000,00 | 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2134| 01  | 03824 | MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLI |     35.000,00 | 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03863 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |      3.000,00 | 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03866 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |      3.000,00 | 
| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2071| 01  | 03930 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO               |      1.000,00 | 
| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03943 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |    250.000,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 01  | 04106 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |     14.500,00 | 
| 02.08.04| 4.4.90.00.00| 10 303 1004 - 2041| 01  | 04242 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUT |     16.000,00 | 
| 02.08.05| 4.4.90.00.00| 10 301 1005 - 2046| 01  | 04272 | OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   |     23.000,00 | 
| 02.16.02| 3.3.20.00.00| 15 452 9001 - 0002| 01  | 04420 | CONTRIBUICAO AO FUNSET                           |     50.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 18 541 6001 - 2150| 01  | 04699 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO                    |      3.500,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    640.000,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
 

 
 
ANEXO  II – ANULAÇÃO 
 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |               | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              | VALOR LANCADO | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |               | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2188| 01  | 03859 | SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO                 |     66.000,00 | 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2011| 01  | 04066 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                |     20.000,00 | 
| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 1003| 01  | 04080 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE          |      3.000,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2019| 01  | 04115 | OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MENTAL    |     14.500,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2113| 01  | 04215 | ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA                   |     90.000,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2117| 01  | 04283 | BENEFICIOS EVENTUAIS                             |     40.000,00 | 
| 02.11.03| 3.3.90.00.00| 08 244 4004 - 2124| 01  | 04327 | ACOMPANHAMENTO ESPEC. DE PESSOAS COM DEFICIENCIA |     29.500,00 | 
| 02.09.03| 3.3.90.00.00| 12 365 2003 - 2064| 01  | 04363 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     25.000,00 | 
| 02.09.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2004 - 2073| 01  | 04389 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |    112.000,00 | 
| 02.09.02| 3.3.90.00.00| 12 365 2002 - 2056| 01  | 04646 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     20.000,00 | 
| 02.09.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2004 - 2073| 01  | 04653 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |     84.000,00 | 
| 02.11.02| 3.3.90.00.00| 08 244 4003 - 2117| 01  | 04963 | BENEFICIOS EVENTUAIS                             |    120.000,00 | 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2011| 01  | 05038 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                |     16.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    640.000,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
 

Administração

ERRATA

Informamos que no Decreto nº 8.818, de 23 de outubro de 2019,  publicado na Edição nº 8598 do Jornal Imprensa Ofi cial do Município, 
datado de 30 outubro de 2019, onde:

lê-se:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida nos incisos I do art. 6 º da Lei n° 3798, de 20 de 
dezembro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$16.241.554,55 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.

leia-se:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso III do art. 7 º da Lei n° 3.798, de 20 de 
dezembro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$16.241.554,55 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 123/2019, Processo 16705/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Aquisição de equipamentos de climatização, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro 
de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 
374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 162/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 09/12/2019 junto à 
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 
4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

Departamento de Materiais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no 
Concurso Publico nº. 02/2019, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda 
Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta 
publicação, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

EDUARDO FERRARI MATOS MÉDICO DO TRABALHO 1º

Mairiporã, 07 de dezembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no 
Concurso Publico nº. 01/2019, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda 
Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta 
publicação, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

GIOVANNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ALVES  ESCRITURÁRIO 1º

MATHEUS DO CARMO  ESCRITURÁRIO 2º

FLÁVIA HIRAKURI  ESCRITURÁRIO 3º

LUIZ GUILHERME DE FREITAS MATEUS  ESCRITURÁRIO 4º

CARLOS FELIPE BARRETO MONTEIRO DA PAIXÃO  ESCRITURÁRIO 5º

ANA RAQUEL PEREIRA DE MENEZES  ESCRITURÁRIO 6º

JANAÍNA DE LIMA SILVA  ESCRITURÁRIO 7º

CAMILA DE MORAIS MILANEZ  ESCRITURÁRIO 8º

GABRIELLA SANTOS DE OLIVEIRA  ESCRITURÁRIO 9º

IGOR GALIARDI GUERRA  ESCRITURÁRIO 10º

RICHARD LIMA CALDERONI  ESCRITURÁRIO 11º

DOMINIK FERREIRA  ESCRITURÁRIO 12º

DANIEL CESAR MONTEIRO DA SILVA  ESCRITURÁRIO 13º

SAMUEL FERREIRA DE FIGUEIREDO  ESCRITURÁRIO 14º

REGIANE SANTOS MEDEIROS MERENDEIRA 1º

IVELAINE BARION FREIRE BETTINELLI MERENDEIRA 2º

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES CARVALHO MERENDEIRA 3º

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO
WENNER MENEGASSI  ESCRITURÁRIO 1º (COTA – Decreto nº 8506/2018)
ALEX SANDRO DOS SANTOS MERENDEIRA 1º (COTA – Decreto nº 8506/2018)

Mairiporã, 07 de dezembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no 
Concurso Publico nº. 01/2018, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda 
Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta 
publicação, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO
CAUAN CAETANO DE OLIVEIRA ELETRICISTA 6º
RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS PSICÓLOGO 10º
JOSE HORLANDO SOARES DOS SANTOS OPERÁRIO 26º
FELIPE LOPES DOS REIS OPERÁRIO 27º

Mairiporã, 07 de dezembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

TERMO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, torna público que o(s) convocado(s) para a realização do curso de formação inicial, abaixo 
relacionado(s) é(são) considerado(s) DESISTENTE(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) as exigências do capítulo XIII do 
respectivo edital.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO
WÁLACE DE JESUS AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 3º
ELENISE DOS SANTOS AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 10º

Mairiporã, 07 de dezembro de 2019

TERMO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, torna público que o(s) convocado(s) abaixo relacionado(s) é(são) considerado(s) 
DESISTENTE(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) o prazo legal para tomar posse no cargo.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO
EDUARDO DO NASCIMENTO LOPES ELETRICISTA 5º

Mairiporã, 02 de dezembro de 2019

Recursos Humanos
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