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Prefeitura inaugura obras de ampliação e 
revitalização da Escola Municipal Andrade Figueira

Aconteceu na manhã desta 

segunda-feira, dia 19, a 

inauguração da nova Escola 

Municipal Andrade Figueira, que 

recebeu obras de ampliação 

e revitalização do governo 

municipal. Estiveram presentes 

o prefeito Doutor Alessandro, 

a secretária de educação, 

Neila Bouzada, a vice-prefeita 

Mariangela, o prefeito de Três 

Rios, Josimar Sales, o ex-

prefeito de Queimados, Max, o 

presidente da Câmara Municipal 

de Paraíba do Sul, Diogo Jacaré, 

os vereadores Francisco da 

Saúde, Dedé, Claudão do 

Povo, Jarbas Soares e Maninho 

Magdalena, as diretoras Ana 

Maria Nascimento, Georgete 

Carvalho C. Rodrigues e Telma 

Mello de Freitas, além de uma 

das primeiras professoras da 

escola, Dona Minervina, que 

iniciou sua profissão como 

educadora em 1941 na unidade.

 Dezenas de pessoas 

foram até a unidade prestigiar 

a inauguração e puderam ver de 

perto o quão linda a escola está. 

Em Fevereiro do ano passado, 

o prefeito Doutor Alessandro 

decretou que a escola não 

possuía condições de receber 

alunos por problemas de 

infraestrutura. A rede elétrica 

estava exposta, os pisos 

quebrados colocavam em risco 

as crianças, as salas estavam 

mofadas, além de vários outros 

problemas estruturais que 

comprometiam a qualidade 

do ambiente escolar. Com a 

colaboração dos pais, os alunos 

estudaram por um ano no 

segundo pavimento da Escola 

Municipal Professor Manoel 

Gonçalves D’Ascensão enquanto 

sua escola estava sendo 

completamente reformada. 

 Segundo a secretária 

Neila Bouzada, a medida só foi 

sucessiva graças a compreensão 

e ajuda dos pais e funcionários 

de ambas as escolas: “Eu só 

acredito na mudança do nosso 

país através da educação. A 

reforma do Andrade Figueira 

foi um comprometimento do 

governo municipal em dar 

dignidade aos alunos para 

que eles possam estudar num 

ambiente seguro e confortável. 

Não poderia deixar de agradecer 

aos pais pela compreensão e aos 

funcionários das duas escolas, 

que muito nos ajudaram pra que 

nossos alunos não perdessem 

um dia letivo sequer.” – disse. 

 Ao longo de seu 

mandato, Doutor Alessandro 

vem priorizando a educação e 

saúde. Mesmo diante de uma 

das maiores crises financeiras 

do país, investimentos que são 

de extrema necessidade estão 

sendo assegurados graças as 

medidas austeras e eficientes 

do poder executivo. “Investir 

em educação pública é um 

compromisso do nosso governo. 

Investimos 70% dos recursos em 

merenda escolar pra assegurar 

uma refeição com qualidade, 

nutrição e bom paladar as 

crianças. Herdamos essa escola 

num estado deplorável, onde 

não havia possibilidade do 

aluno ficar pra estudar porque 

era um risco. Tinha fio exposto, 

piso quebrado, infiltração, mofo, 

enfim, um verdadeiro descaso 

com nossas crianças. Hoje temos 

o orgulho de entregar essa 

unidade nova, remodelada, com 

mais duas salas de aula, com 

sala de informática, refeitório 

novo, quadra poliesportiva, salas 

arejadas, banheiros e rampas 

adaptadas pra portadores 

de necessidades especiais, 

etc. Obrigado a todos que se 

empenharam pra possibilitar 

mais essa conquista pro povo sul 

paraibano.” – disse o prefeito.

 No final do seu 

pronunciamento, Doutor 

Alessandro e Neila Bouzada 

foram homenageados pela 

direção da escola. Eles também 

realizaram a entrega simbólica 

dos Kit’s de material escolar 

para alunos do 1º, 5º e 9º ano do 

ensino fundamental. Amanhã os 

kit’s começam a ser entregues 

para todos alunos da rede 

municipal de ensino. 
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CONVOCAÇÕES

RESOLUÇÕES

CONVOCAÇÃO 59

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

03/2017

Tendo em vista o afastamento de Millene 

Christina Belisário,, fica o candidato 

abaixo discriminado CONVOCADO a 

comparecer ao Setor de Gestão Pública, 

sito a Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 – 

Anexo à Prefeitura - Centro – Paraíba do 

Sul – RJ, no dia 16 de fevereiro de 2018, 

sexta-feira, de 9 às 12 horas, munido dos 

seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 

FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO 

(FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4

– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO COMO 

PRÉ-REQUISITO

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (se homem)

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Beatriz Caiafa de Souza Sércio 

Professor II Ciências

Paraíba do Sul, 15 de fevereiro de 2018.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

RESOLUÇÃO Nº 002, 

DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Aprovam utilização de recursos 

RESOLUÇÃO Nº 001, 

DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Empossar os membros da Sociedade 

Civil e do Poder Público que farão parte 

do Conselho Municipal de Assistência 

Social no biênio 2018/2019.

O Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, criado pela Lei nº 1866 

de 22 de abril de 1996, no uso de suas 

atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Empossar os membros da 

Sociedade Civil e do Poder Público que 

farão parte do Conselho Municipal de 

Assistência Social no biênio 2018/2019.

Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 24 de janeiro de 2018.

Tatiana Izidoro Silva

Presidente do Coselho Municipal de 

Assistência Social

Poder Público

Setor: SMASDH

Nomes: Tatiana Izidoro Silva

ATOS DO GOVERNO

Matheus Laranja Abrau Ávila

Setor: SEC. Municipal de Saúde

Nomes: Leonardo Pereira de 

Vasconcellos

Angela Figueiredo Lixa

Setor: Sec. Municipal de Educação

Nomes: Roberta Barros Elmor

Cristyani Mendes de Sousa

Setor: Sec. Municipal de Cultura

Nomes: Maria Cristina C. Visconti

Carlos Henrique Rocha Mendes

Setor: Sec. Municipal de Governo

Nomes: Lívia P. de Mendonça Ramos

Daiane dos Santos Ferreira

Sociedade Civil

Setor: Asilo Lar Vicentino

Nome: Adilson Santos Oliveira

Daniela Rosa

Setor: Irmandade N. S. da Piedade

Nomes: Rosmari da Silva Barros

Samantha Barbosa Rodrigues

Setor: Matriz de São Pedro e São Paulo

Nomes: Carla Almeida

Pedro Bahia do Nascimento

Setor: Grupo Espírita a Caminho da Luz

Nomes: José Jorge de Araújo

Maria Aparecida Pacheco

Setor: Instituto Imaculado Coração de 

Maria

Nomes: Cleusa Maria Michaeli

Maria Aparecida Martins Franco 

remanescentes de 2017 no ano vigente.

O Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, criado pela Lei nº 1866 

de 22 de abril de 1996, no uso de suas 

atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Aprovar a utilização de recursos 

remanescentes de 2017 no ano vigente.

Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 24 de janeiro de 2018.

Tatiana Izidoro Silva

Presidente do Coselho Municipal de 

Assistência Social
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PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fica adiado “sine die” a Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

007/2018 – Processo Licitatório nº 

008/2018, cujo objetivo é a Consultoria 

Técnica na Prestação de Serviços 

Técnico e Contínuo de Tecnologia 

da Informação, para modernização 

completa em Gestão Pública Municipal. 

Tal adiamento faz-se necessário 

para readequação de procedimentos 

administrativos. Novo julgamento será 

agendado em data oportuna, através 

do mesmo meio de comunicação. 

Informações na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas ou 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

19 de janeiro de 2018

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que 

fará realizar Licitação na Modalidade 

Pregão Presencial nº 008/2018 – 

Processo Licitatório nº 009/2018, cujo 

objetivo é o Registro de Preços para 

eventuais aquisições de Materiais de 

Obras tais como: areia, pó de pedra, 

pedra brita, tijolos, cimento, madeiras, 

etc., para realização dos serviços de 

manutenção em vias públicas, Parques, 

Praças e Logradouros Públicos, 

atendendo à Secretaria Municipal 

de Transporte, Obras e Projetos 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 06/03/2018 às 10:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

Centro. O Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

16 de janeiro de 2018

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que 

fará realizar Licitação na Modalidade 

Pregão Presencial nº 009/2018 – 

Processo Licitatório nº 010/2018, cujo 

objetivo é o Registro de Preços para 

eventuais aquisições de Ferramentas 

diversas e materiais permanentes, para 

realização dos serviços de manutenção 

em vias públicas, Parques, Praças e 

Logradouros Públicos, atendendo à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos “Proposta” e 

“Habilitação” se dará no dia 06/03/2018 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. 

O Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

16 de janeiro de 2018

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.
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90% da população de Paraíba do Sul está 
imunizada contra Febre Amarela após ações da 
Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul arregaçou as mangas e 

provou que sabe colocar Plano de Ação 

em prática. Após ter sido confirmada a 

morte por febre amarela de um médico 

morador do Rio de Janeiro, que passava 

alguns dias em Sebollas, o Prefeito Doutor 

Alessandro, o Secretário Fabiano Ribeiro e 

sua equipe foram para as ruas capitalizar 

as pessoas que ainda não tinham sido 

vacinadas.

“Isso mostra o quanto a secretaria de 

saúde foi responsável. Apesar de não 

sabermos se o médico foi infectado aqui 

em Paraíba do Sul ou no Rio de Janeiro, 

a secretaria agiu de forma rápida e bem 

humana levando a vacina a quem não 

tem condições de ir a uma unidade. 

Fiquei surpresa com esse Plano de Ação”, 

afirmou a moradora de Barão de Angra, 

Maria José.

Foram 15 dias de ações intensivas com 

determinação do Prefeito e do Secretário, 

as equipes de Saúde da Família e 

Vigilância Ambiental fizeram um mutirão e 

visitaram os territórios de zona rural para 

aplicação da vacina, e inspeção, varredura 

e destruição de possíveis criadouros.

Mas o resultado do trabalho remete 

também ao ano passado, quando a 

Secretaria de Saúde já tinha realizado uma 

campanha da vacina. Ao longo do ano de 

2017 foram 20 mil doses aplicadas e só 

no começo deste ano já são 12 mil doses. 

Esse é o resultado de um trabalho com 

seriedade e compromisso.

 “Chegamos à 90% de forma rápida, mas 

queremos 100% para estarmos seguros 

de que a nossa população está imunizada 

como deve ser em todo o território 

brasileiro. Quero agradecer a toda a 

equipe de saúde que arregaçou as mangas 

e trabalhou firme”, afirmou o Prefeito 

Doutor Alessandro.


