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CEU das Artes de Caieiras será inaugurado nessa sexta-feira

Informe Bolsa Família - Crianças de até 6 anos devem ser pesadas 
e medidas periodicamente

Na sexta (27) às 10h, o Centro de Artes 
e Esportes Unificados (CEU das Artes) 

será oficialmente entregue pelo Ministé-
rio da Cultura e pela Prefeitura de Caiei-
ras, abrindo as portas para muita cultura, 
recreação, esporte, lazer e serviços do 
desenvolvimento social a toda a popula-
ção caieirense.
            O CEU contém uma grande infra-
estrutura: uma biblioteca com milhares 
de exemplares de títulos importantes da 
literatura nacional e estrangeira, inclusive 
com materiais adaptados a portadores de 
necessidades especiais, equipamentos de 
ginástica, mais uma pista de skate e um 
amplo terraço. Também conta com au-
ditório, salas de aula e de oficina e um 
Centro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) integrado. O horário de fun-
cionamento do CRAS é das 8h às 17h.
 O espaço já vem sendo utilizado 
por aqueles que realizam aulas de xa-

drez, damas, yoga e curso de ritmos e 
ginástica, além da população em situação 
de vulnerabilidade social, que vem sendo 
atendida pelo CRAS. O CEU fica na Ave-
nida Armando 
Sestini, ao lado 
do Ginásio de 
Esportes Ma-
noel Sanches.
 A ex-
pectativa é 
atender a po-
pulação de 
todos os bair-
ros da cidade, 
principalmente 
os do entorno 
do CEU (Jar-
dim Marcelino, 
Jardim Vitória, 
Vila dos Pinhei-
ros, Vila Mira-

val, Vila São João), de forma que o CEU 
se consolide como um importante instru-
mento de promoção da cidadania e valo-
rização do ser humano.

Prefeitura de Caieiras informa:

Conforme determinação do Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS), 

crianças entre 0 e 6 anos cadastradas 
para receber o Bolsa Família, devem ser 
pesadas e medidas periodicamente na 
Unidade de Saúde mais próxima de sua 
casa.
 As gestantes também devem pro-
curar uma UBS para se cadastrar para 
o acompanhamento do Pré-Natal. Caso 

isso não aconteça o benefício corre o ris-
co de ser bloqueado!
 Procure manter seus dados atua-
lizados junto ao Setor de Bolsa Família 
de dois em dois anos, ou quando houver 
necessidade de qualquer alteração ca-
dastral que seja necessária antes desse 
período.
 Em caso de dúvidas, entre em con-
tato pelos telefones 4442-7120 ou 7121.
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Imprensa Oficial EXPEDIENTE

Atos do Legislativo

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL 
DE ABERTURA Nº 01/2018

 O Presidente da Câmara Municipal de Caieiras, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais 
nos termos da Constituição Federal, resolve RETIFI-
CAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 
01/2018, conforme segue:

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES

Leia-se como segue e não como constou:
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no en-
dereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-
se no dia 9 de abril de 2018 e encerrando-se no dia 29 
de abril de 2018, observado o horário oficial de Brasília/ 
DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condi-
ções para Inscrição, deste Edital.
 Leia-se como segue e não como constou:
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição através de boleto bancário, pagável em 
toda a rede bancária, com vencimento para o dia 30 
de abril de 2018, primeiro dia útil subsequente após a 
data de encerramento do período de inscrição. Em caso 
de feriado ou evento que acarrete o fechamento de 
agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
 Leia-se como segue e não como constou:
3.12. A partir do dia 4 de maio de 2018, o candidato 
deverá conferir no endereço eletrônico www.rbocon-
cursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via 
Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela 
RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou 
seja, se a inscrição está confirmada.
 Leia-se como segue e não como constou:
3.18. O candidato que solicitar condição especial para 
a realização das provas deverá, a partir de 4 de maio 
de 2018, acessar o site www.rboconcursos.com.br para 
verificar o resultado da solicitação pleiteada.

NO CAPÍTULO 6. DA PRESTAÇÃO DAS 
PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS 

E DISSERTATIVAS)

Leia-se como segue e não como constou:
6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de 
Caieiras/SP, na data prevista de 20 de maio de 2018, 
de acordo com a divisão dos períodos estabelecidos no 
item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horários a se-
rem comunicados oportunamente através de Edital de 
Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado 
no Diário Oficial do Município e divulgado através da 
Internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.
com.br e www.camaracaieiras.sp.gov.br, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
 Leia-se como segue e não como constou:
6.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candi-
dato para o endereço ou e-mail do candidato. O can-
didato deverá, a partir do dia 11 de maio de 2018, in-
formar-se, pela internet, no endereço eletrônico www.
rboconcursos.com.br, em que local e horário irá realizar 

a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 
de prova.
 Permanecem inalterados os demais itens do 
Edital nº01/2018 do Concurso Público para a Câmara 
Municipal de Caieiras.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
é expedido o presente Edital.

Caieiras, 20 de abril de 2018.

DR. WLADIMIR PANELLI
Presidente da Câmara

Atos do Executivo

Editais e Licitações

O Consórcio Intermunicipal dos Municípios da 
Bacia do Juquery (CIMBAJU), promovendo a 

integração entre as cinco cidades da região (Caiei-
ras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato 
e Mairiporã), realizará a primeira edição do Cam-
peonato Esportivo do CIMBAJU, que tem previsão 
de início no dia 26 de maio, no Parque Municipal 
Benedito Bueno de Morais, em Franco da Rocha.
 O Campeonato tem como objetivo in-
centivar não só a competição esportiva, mas 
principalmente a troca de experiências entre os 
atletas dos municípios participantes. Nele, ocorre-
rão competições de diversas modalidades, como 
atletismo, basquete, damas, futebol, futsal, han-
debol, jiu jitsu, judô, taekwondo, tênis de mesa, 
voleibol, voleibol adaptado e xadrez.

CIMBAJU realizará Campeona-
to Esportivo reunindo atletas 
das cinco cidades

Prefeitura de Caieiras informa:

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 047/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDI-
TAL: 047/2018. OBJETO: Aquisição de Material 
Esportivo, conforme especificações no termo de 
referência. MODALIDADE: Pregão Presencial. 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 
14/05/2018 as 09:00h e ABERTURA DOS ENVE-
LOPES: na mesma data e horário.  As empresas 
interessadas poderão solicitar o envio do Edital via 
e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadas-
trais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: 
licitacao@caieiras.sp.gov.br ou eliana.compras@
caieiras.sp.gov.br. O Edital poderá ser adquirido até 
o dia 11/05/2018. Maiores informações pelo telefone 
4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não 
enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 25 de Abril de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 048/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDI-
TAL: 048/2018. OBJETO: Aquisição de equipamen-
tos de áudio, vídeo e fotografia, conforme especi-
ficações no termo de referência. MODALIDADE: 
Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES: até o dia 14/05/2018 as 14:30h e 
ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e 
horário.  As empresas interessadas poderão solicitar 
o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para 
tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails 
para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.
br ou eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser adquirido até o dia 11/05/2018. Maio-
res informações pelo telefone 4445-9240, no horário 
das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax 
e/ou correio.
Caieiras, 25 de Abril de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 049/2018

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDI-
TAL: 049/2018. OBJETO: Aquisição de Postes con-
feccionados com madeira, cones em pvc flexível, 
cavalete de sinalização e postinho pp galvanizado, 
conforme especificações no termo de referência. 
MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE EN-
TREGA DOS ENVELOPES: até o dia 15/05/2018 as 
09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mes-
ma data e horário.  As empresas interessadas pode-
rão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo ne-
cessário para tanto os dados cadastrais da mesma. 
Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caiei-
ras.sp.gov.br ou eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser adquirido até o dia 14/05/2018. 
Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no 
horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edi-
tal por fax e/ou correio.
Caieiras, 25 de Abril de 2018.

GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL
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Diante do grande número de questionamentos acerca da lista de aprovados 
após a cliassificação final do Processo Seletivo 001/2018, a Prefeitura de 

Caieiras esclarece que os candidatos que foram aprovados serão chamados 
pelo Departamento Pessoal da Prefeitura de acordo com o número de vagas 
contidas no edital e/ou as necessidades da administração pública.
 No entanto, vale ressaltar que não necessariamente todos os candi-
datos aprovados serão convocados. Por exemplo: de acordo com o edital de 
abertura, foram abertas 30 vagas para ajudante geral; dessa forma, os trinta 
primeiros colocados serão convocados, seguindo a ordem de classificação.
 Caso um dos aprovados não se apresente dentro do prazo, o 31º can-
didato será convocado e assim sucessivamente, até a data de expiração do 
Processo Seletivo, que tem validade por dois anos. Isto é, a convocação pode 
ocorrer até o ano de 2020.
 A Prefeitura de Caieiras informa a todos os aprovados que aguardem o 
chamamento, que ocorrerá via telefone ou carta.

Esclarecimento: Lista de Aprovados no Processo Seletivo
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Alemão da Barroca pede proteção e 
mais uma linha telefônica à Policlí-
nica das Laranjeiras

 Vice-presidente junto ao Co-
legiado de Legisladores, o vereador 
Alemão da Barroca, apresentou duas In-
dicações na 6ª sessão ordinária da 14ª 
Legislatura, ocorrida nesta quarta-feira, 
18.
 No pedido embasado docu-
mentalmente sob o número 611/2018, 
sugere ao prefeito a instalação de mais 
uma linha telefônica junto à Policlínica, 
nas Laranjeiras, ampliando a possibili-
dade de contato da população junto ao 
órgão de saúde.
 Já na Indicação 620/2018, o 
vereador vice-presidente pede que seja 
instalado vidro de proteção junto ao bal-
cão da recepção da Policlínica em tela, 
evitando com que os servidores fiquem 
expostos ao público, além da organiza-
ção a maior que a medida trará ao de-
partamento.

Atos do Legislativo

Solicitada alteração de mão viá-
ria na avenida em frente ao teatro 
municipal; animais poderão ser chi-
pados para controle maior quando 
abandonados

 O fato de já ter sido secretário 
de Cultura amplia muito a visão do vere-
ador Fabrício Calandrini mediante certas 
ocorrências. Por exemplo: na sessão

Birruga demonstra preocupações 
com saúde odontológica da popu-
lação

 Implementar na saúde odon-
tológica a doação de coroa dentária, 
prótese e dentadura para munícipes de 
baixa renda foi um dos pedidos apresen-
tados pelo vereador Birruga durante a 
sessão desta quarta-feira, 18. “São inú-
meros os pedidos que chegam ao meu 
gabinete”, justifica.
 Já na Indicação 606/2018, o 
vereador que é Secretário junto à Mesa 
da Câmara, sugeriu que a Prefeitura cus-
teie em 50% o valor do plano de saú-
de pago pelo servidor. Altos valores dos 
convênios e as dificuldades enfrentadas 
pelos servidores em mantê-los figuraram 
como justificativas plausíveis.
Eudes pede contratações de vigias 
às Policlínicas, UBS’s e Postos de 
Saúde espalhados pela cidade de 
Caieiras
 Manifestando o senso do au-
têntico representante popular, cuja mis-
são é propor leis e sobretudo fiscalizar 
a cidade, Eudes Meira apresentou na 
Indicação 624/2018, pedidos para que a 
Prefeitura contrate, com
urgência, vigias para atuar, especial-
mente à noite, nas Policlínicas, UBS’s e 
Postos de Saúde espalhados pela cidade 
de Caieiras. “Os furtos recentes que ti-
vemos conhecimento justificam tais pe-
didos”, diz.
 Na Indicação 631, Eudes sa-
lienta quanto à necessidade de contratar 
um apicultor (especialista em abelhas e 
marimbondos) para atender demandas 
crescentes apresentadas pelos muníci-
pes. “A grande incidência desses casos 
trazidas ao gabinete cuidam em sugerir 
medidas que sirvam para defender o 
nosso povo”, raciocina.
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 desta quarta-feira, 18, propôs mediante Indicação (009/2018), 
que seja alterado o sentido de mão dupla na Av. Marcelino 
Bressiani (em frente ao teatro). “Com os eventos, o tráfego 
local vem sendo prejudicado”, alerta.
 Na segunda propositura que apresentou ao plená-
rio da Casa, Fabrício pediu que o departamento competente 
efetue a “chipagem” de cães e gatos castrados pela Prefeitura 
e comercializados na cidade, o que manterá o controle dos 
animais em meio ao município, permitindo suas localizações 
em casos de sumiços ou mesmo abandonos.
Pro Josie Dártora aprova projeto de lei e Semana do 
Profissional de Educação Física é instituída no muni-
cípio
 A vereadora Pro Josie Dártora, aprovou junto aos 
pares o Projeto de Lei 5480/2018, que instituiu no calendário 
oficial de atividades do município a “Semana do Profissional de 
Educação Física”.
 Com a medida, o evento passará a ser comemora-
do anualmente na primeira semana de setembro, de modo a 
coincidir com o dia 1º de setembro, quando se comemora o 
Dia do Profissional de Educação Física.
 “Dentre as justificativas, a medida elevará a im-
portância da atuação deste profissional, que atende crianças, 
adolescentes, adultos e idosos, cuja preocupação é proporcio-
nar benefícios à saúde, seja no âmbito escolar ou em áreas 
afins”, destacou.
Recapeamento da Av. Dr. Armando Sestini solicitado 
por Lagoinha; escadão na rua Itapetininga também foi 
requisitado
 Em ação parlamentar, o vereador Lagoinha indicou 
ao prefeito que estude com rapidez as possibilidades de efe-
tuar o recapeamento asfáltico em toda a extensão da avenida 
Dr. Armando Sestini, no jardim dos Eucaliptos. A via apresen-
ta, segundo o vereador, asfalto danificado, o que dificulta o 
tráfego local, inclusive.
 Noutro pedido (Indicação 637/2018), na qualidade 

Em nome da qualidade de vida e justiça social, Nelsi-
nho Fiore pediu de forma urgente programas habita-
cionais à cidade
 Calçado pela Indicação 607/2018, apresentada ao 
plenário da Câmara nesta quarta-feira, 18, o vereador Nelsi-
nho Fiore, pediu ao prefeito que efetue estudos concernentes 
à implantação de programas habitacionais (CDHU, Moradia 
Popular, Minha Casa, Minha Vida, dentre outros), alcançando 
moradores em vila Rosina. “Precisamos dar moradia aos que 
praticamente não tem renda”, alerta.
 A Indicação 504, expedida pelo gabinete do verea-
dor, requereu que o Governo Municipal conceda aos servido-
res municipais licença-prêmio. “Em momentos de dificuldades 
econômico-financeiras como atravessamos, o que for legal e 
possível precisa ser feito em prol dos que servem ao povo”, 
prega.
Assaltos fazem Régis do HC propor câmeras em área 
comercial nas Laranjeiras; por segurança, guard rail 
foi solicitado ao Serpa
 Monitoramento full time por conta de câmeras a 
serem instaladas na rotatória aglutinando as ruas Pardal x 
Sanhaço x Andorinha, nas Laranjeiras foi tema da Indicação 
apresentada por Regis do HC, acentuando que de fato os co-
mércios da região e entorno estão sendo vítimas de constan-
tes assaltos.
 No pedido complementar, o vereador apontou para 
a necessidade de instalar um guard rail no prolongamento da 
rua Araçatuba, no Serpa. O local oferece perigo, inclusive com 
risco iminente de acontecer a queda de veículos, patrocinando 
graves acidentes.

de fiel representante da população local, sugeriu a construção 
de um escadão na rua Ibiúna, entre os números 67 e 95, 
oferecendo acesso à rua Itapetininga, no jardim Boa Vista. Na 
justificativa, facilidade no acesso dos munícipes aos respecti-
vos logradouros.

Preocupada com o péssimo estado dos pontos de ôni-
bus, Zefinha propõe “PPP do Marketing” para restau-
rá-los
 Em face do caótico estado de conservação em que 
se encontram vários pontos de ônibus na cidade, a vereado-
ra Zefinha propôs uma “PPP do Marketing” (parceria público 
privada), onde empresas possam construir e/ou reformar os 
abrigos de ônibus e táxis e explorem suas marcas como con-
trapartida, conforme amparo legal (Lei Municipal 3292/2002).
Já na Indicação 617/2018, a vereadora, cuja atuação nos bair-
ros é algo fantástico, sugere a implantação de aparelhos para 
ginástica e play ground na praça existente no final da rua João 
Massaia, em vila Nova Laranjeiras.
 “Meus pedidos se baseiam na dignidade das pesso-
as, em seu direito ao lazer e à diversão e são medidas possí-
veis de serem realizadas”, pontua, confiante.
Presidente pede lombada à rua Arara e ministração de 
aulas de zumba no ginásio esportivo do jardim Mar-
celino
 Munido da Indicação 619/2018, o presidente da 
Câmara, Dr. Panelli, ouvindo a população, despachou junto 
ao Gabinete do prefeito solicitação requerendo lombada à rua 
Arara, alt. nº 184, no Portal, prevenindo acidentes por conta 
da alta velocidade que se processa no local.
O segundo manifesto na sessão desta quarta-feira, 18 em 
termos de Indicação (638/2018), ocorreu com vistas a neces-
sidade de implantar aulas de zumba no ginásio “Luiz Carlos 
Rizardi” (Jd. Marcelino).
 Segundo o presidente, “praticantes da modalidade 
estão sendo obrigados a se dirigir até o Centro Esportivo “Jor-
ge Wrede”, no centro, para a prática. Se a modalidade for 
implantada no ginásio, a locomoção simplesmente será estan-
cada e o número de praticantes aumentará”.

* Conteúdo sob responsabilidade da Assessoria de Comunica-
ção da Câmara Municipal


