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Região de Campinas será beneficiada com o programa
“Refloresta SP”
Na sexta-feira, 24 de setembro, o Governo do Estado
de São Paulo realizou o lançamento do programa “Refloresta SP”, que visa recuperar
1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até 2050, além
de regulamentar o novo ICMS
Ambiental (Lei 17.348/21).
Pedreira esteve presente
no evento São Paulo Ambiental através do secretário de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente Luciano Dalto
Godoi, engenheiro ambiental
José Renato Belotto e o assessor ambiental Geraldo Luis
Nalon. Com a assinatura do
decreto do novo ICMS Ambiental, ficam regulamentadas as regras para repasse dos
recursos aos municípios, com
distribuição por desempenho.
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Secretaria de Estado da Habitação vai
construir 980 moradias na região de
Campinas
A Secretaria de Estado
da Habitação anunciou
nesta quarta-feira, 29 de
setembro, um investimento de R? 1,1 bilhão para
construir 10.519 unidades habitacionais em 87
municípios paulistas pelo
Programa Nossa Casa. O
anúncio aconteceu durante
cerimônia no Palácio dos

Bandeirante, que contou
com as presenças do governador João Dória e do
secretário da pasta, Flavio
Amary. Para a região de
Campinas, serão destinadas
980 unidades na modalidade Nossa Casa - CDHU e
Nossa Casa-Apoio para 11
municípios.
“A habitação social foi

abandonada no Brasil, mas
em São Paulo fizemos a
reforma administrativa e
viabilizamos recursos para
fazer política de habitação
social. Hoje estamos realizando a entrega desse
programa para mais de 10,5
mil famílias, R$ 1,1 bilhão
adicionais”, afirmou o governador.
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Mogi Mirim
é campeã do
Circuito Sesc
de Artes 2021
- Batalha de
MC’s
O mogimiriano Vitor
Inokoshi é o campeão da batalha de MC’s, levando Mogi
Mirim ao lugar mais alto da
premiação. A vitória veio após
diversas disputas online realizada entre os dias 9 e 19 de
setembro, no Circuito Sesc de
Artes 2021.
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Campanha
Nacional de
Multivacinação
2021 começa em
1º de outubro em
Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de
Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu
realizam entre os dias 1º e
29 de outubro a Campanha
de Multivacinação 2021, que
tem como objetivo atualizar
ou completar a caderneta de
vacinação de crianças e adolescentes com idade até 15 anos.
Página 6.

Teatro de Jaguariúna apresenta
Standup de Afonso Padilha
A noite de sábado vai
ser muito divertida no
teatro municipal Dona
Zenaide, em Jaguariúna. O comediante
Afonso Padilha apresentará o seu Standup
Comedy a partir das

21h e promete fazer
todo mundo rir bastante. A apresentação fala
dos estigmas sociais e
contada histórias que
provam: não importa
o quanto dinheiro você
ganhe, continuará sen-

do pobre. Os ingressos
custam de R$40,00
(Meia entrada e Clube
GT) a R$ 80,00 e estão sendo vendidos no
restaurante Botequim
da Estação e no site:
https://is.gd/pQGkuZ.
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Câmara rejeita reajuste de
impostos e taxas municipais para
2022
Em Sessão Extraordinária realizada no
início da tarde desta
segunda-feira (27), a
Câmara rejeitou por
maioria de 6 votos a
4 os projetos de leis
076, 077, 078, 079,
080/2021 e o Projeto
de Lei Complementar
013/2021, encaminhados pelo Poder Executivo e que versavam so-

bre reajustes em taxas
e impostos municipais
para o ano de 2022.
Os projetos de leis
estipulavam um reajuste de 8,99% no
valor venal dos imóveis
urbanos e de expansão
urbana para o exercício
de 2022, atualizando o IPTU com base
no índice de inflação
medido nos últimos

12 meses (INPC até
julho/2021). O mesmo
índice de 8,99% seria
aplicado na correção
da Tabela de Valores
de Referência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), no Valor Venal
de Imóvel Rural e nas
Tabelas de ISSQN Fixo
e de Taxas do Município.
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Campanha Nacional de
Multivacinação 2021 começa
em 1º de outubro
A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE)
de Mogi Guaçu realizam
entre os dias 1º e 29 de
outubro a Campanha

de Multivacinação 2021,
que tem como objetivo
atualizar ou completar a
caderneta de vacinação
de crianças e adolescentes com idade até 15 anos.
Página 6.
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Voluntariado: amor
solidário em tempos
de pandemia
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Artur Nogueira completa um
mês sem mortes por Covid-19

*Por Clever Murilo Pires
Apesar das medidas
de isolamento social,
sites especializados e
pesquisas indicam aumento no número do
trabalho solidário no
Brasil
A solidariedade é a
maior prova de fé que o
ser humano pode praticar. Por isso, ela está
presente na maior parte das religiões. O amor
solidário transforma as
vidas não só de quem
recebe, como de quem
doa. No Brasil, o dia
nacional do voluntariado ocorre no próximo
dia 28 de agosto.
Segundo
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,92
milhões de brasileiros
praticaram algum tipo
de serviço voluntário
até o final de 2019. Este
montante representou
quase 5% da população
brasileira que dedicou
recursos financeiros ou
mesmo o próprio esforço em uma atividade
pontual ou com alguma
frequência definida.
Os dados do IBGE
indicam que houve um
crescimento no tempo
dedicado a tais trabalhos. Em 2018, o tempo
médio era de 6,5 horas.
Em 2019, já houve um
crescimento para 6,6
horas. As pessoas que
mais se dedicam ao voluntariado têm mais de
50 anos (4,7%) e, de
maneira geral, contam
com ensino superior
completo (7,6%).
Com a chegada da
pandemia – e até pelos desafios trazidos
com ela – esse cenário
se ampliou. Sites especializados em ações
solidárias, como a plataforma social digital
Atados.com.br, constatou um aumento de
mais de 270% de oportunidades de vagas em
ações voluntárias à distância, comparando de
março a junto de 2020
em relação ao mesmo
período em 2019. Além
disso, foram registradas mais de 17 mil inscrições para os trabalhos e os acessos ao site
cresceram em 147,2%
- o que denota a grande
procura dos interessados no assunto.
Voluntariado
Empresarial
O estudo de 2019
do IBGE apontou que
nove em cada 10 voluntários
realizaram
sua ação por meio do
incentivo de empresas,
instituições e organizações civis. Isso demonstra a importância
que também o mundo
corporativo tem dado
ao tema, especialmente na atualidade, onde
as ações de governança sociais, corporativas
e ambientais (ESG) se
tornam um nicho de
mercado valorizado inclusive pelas bolsas de
valores mundiais.
Independentemente do estímulo inicial,
o fundamental é que a
pessoa interessada na
solidariedade encontre como contribuir a

partir dos seus interesses e valores individuais. É basicamente
isso que importa, pois
qualquer um pode se
tornar voluntário. Não
há restrições ou pré-requisitos exigidos. Basta
identificar uma área de
atuação que possa colaborar e aplicar seus
conhecimentos ou se
doar de alguma forma.
A própria Bíblia Sagrada ensina a ser solidário de maneira prática. No Evangelho de
João, está escrito: “Se
alguém tiver recursos
materiais e, vendo seu
irmão em necessidade, não se compadecer
dele, como pode permanecer nele o amor
de Deus? Filhinhos,
não amemos de palavra
nem de boca, mas em
ação e em verdade” (1
João 3: 17-18).
Instituto LIVRES e o
trabalho voluntário
Em 2020, antes
mesmo das medidas
sanitárias serem adotadas como forma de
prevenção à pandemia
do coronavírus, o Instituto LIVRES realizou o
seu mais recente mutirão solidário conhecido
como Impacto Sertão
Livre, na região rural
de Paulistana, no interior do Piauí. Durante
o mês de janeiro, o projeto mobilizou voluntários de todo Brasil para
promoção de ações de
alto impacto em pequenas comunidades.
Foram 10 dias de
intensa atividade com
a presença de 370 voluntários de 23 estados brasileiros, além
do México, Argentina e
Portugal. Quase 14 mil
famílias foram visitadas pelos ‘amarelinhos’
para receberem uma
mensagem de fé e amor
e 13 comunidades atendidas com exames de
saúde,
atendimentos
de cidadania, oficinas
criativas, cursos profissionalizantes e atividades de adoração, ensino
da Palavra e cultos. Estiveram conosco o pastor Juliano Son, Paulo
Borges Junior, Carlito
Paes, Inar Brandão,
além dos cantores Zoe
Lily, Tarik Mohallem,
Junior e Jonatas, Isaque Folha e outros.
Entre as ações realizadas neste período,
esteve a promoção de
três cursos profissionalizantes nas áreas de
assistente de loja, assistente administrativo
e empreendedorismo e
inovação, com a participação de 300 moradores da região.
Outro projeto solidário de destaque no
mesmo ano foi o Juntos
pelo Sertão, que reuniu
grandes nomes da música em prol das comunidades sertanejas no
Piauí. Em um grande
festival de música realizado em estilo drive-in
no Allianz Parque, em
São Paulo/SP, o evento conseguiu arrecadar
fundos e foi transmitido pela internet, atingindo ao alcance de

300 mil visualizações.
Entre os artistas voluntários que participaram
da edição, estavam Aline Barros, Isaias Saad,
DJ PV, Gabriel Guedes, Juliano Son, Julia Vitoria, Eli Soares,
Fernanda
Madaloni,
Mauro Henrique, Projeto Sola, Luca Martini,
Douglas Gonçalves do
Jesus Copy e o pastor
Hernandes Dias Lopes.
O Instituto LIVRES
não vê a hora da pandemia passar para poder retomar suas atividades presenciais que
tanto transformam a
vida no Nordeste, uma
das grandes regiões
brasileiras que tem menor participação voluntária, segundo informações do IBGE. Para
atingir esse objetivo,
segue realizando campanhas pela internet e
contando com a colaboração de empresas e
pessoas.
Clever Murilo Pires – diretor executivo
do Instituto LIVRES
e Mentor de Gestão.
Mestre em Economia
de Empresas com especializações em Planejamento Estratégico,
Finanças
Corporativas e Valuation, Digital
Transformation,
CEO - FDC, entre outras, inclusive voltadas
para o terceiro setor.
Contador e Administrador de Empresas,
Pós-graduado em Gestão de Custos, MBA
em Gestão Estratégica
de Negócios e mentor
pela Rocket Mentoring
Scholl. Capacitado em
técnicas de Lideranças
pela Crescimentum e
Coaching
Profissional. Mais de 20 anos
de experiência profissional em empresas de
diversos
segmentos,
nas áreas de Gestão,
Finanças estruturadas
e expansão, Contabilidade,
Compliance,
Administração,
Project Finance, Fusões e
Aquisições/M&A, Gestão Baseada em Valor,
Custos e Orçamentos,
cultura orçamentaria,
Business Plan, empreendedor social, coaching de gestão, Estratégias para legado,
e Desenvolvimento de
negócios; startups, atuando como Diretor de
Controladoria, CFO e
CEO. Atuação em estruturação de operações de fusão/aquisição
e equity via Fundos de
Investimento incluindo
startups em potencial
de escala. Palestrante
em empresas e entidades acadêmicas com
temas voltados para
Gestão, Finanças, Liderança, Potencial de
Desempenho, Formação de equipe de alta
performance, Balanced
Scorecard,
Controladoria, Eficiência e Eficácia da Contabilidade
no Negócio e Business
Plan - Crescimento e
Valoração da Empresa,
dentre outros. E empreendedor na startup:
iOásis.

De Artur Nogueira
Após mais de um ano
computando pelo menos uma morte por semana, Artur Nogueira
completou um mês sem
registrar óbitos em decorrência da Covid-19,
na sexta-feira (24). A
última morte pela doença no município foi
registrada no dia 24 de
agosto, e tratava-se de
um homem de 81 anos,
segundo o Sistema de
Informação de Vigilância Epidemiológica da
Gripe (Sivesp).
A secretária de Saúde
Angela Pulz Delgado
relaciona a queda de
óbitos com o avanço da
campanha de imunização contra o coronavírus na cidade que, até
esta segunda-feira (27),
havia vacinado 42.792
pessoas com ao menos
a 1ª dose/única, o que
representa 76% da po-

pulação.
“A Saúde, por meio
da vigilância Epidemiológica, tem se desdobrado para ver 100% da
população nogueirense
vacinada o quanto antes. Afinal, as vacinas
salvam vidas e nos dá
esperança de vivermos
em uma Artur Nogueira livre da pandemia o
mais rápido possível”,
frisou.
Angela lembra que,
desde o início do ano,
a Administração Municipal tem investido em
ações como a instalação
de barreiras sanitárias
em pontos estratégicos,
reforço na fiscalização
contra aglomeração e
testagens em massa, que
visam a queda dos casos
confirmados e mortes.
O prefeito Lucas Sia
(PSD) celebra os bons
resultados e enaltece o
trabalho desempenhado pelos profissionais

da saúde. “Isso é fruto
de um trabalho sério e
comprometido dos nossos profissionais, do Comitê de Enfrentamento
à Covid-19 e também de
toda dedicada equipe
de vacina da Vigilância
Epidemiológica, que
trabalha diariamente
para vacinar toda a população nogueirense.
São verdadeiros heróis
que, todos os dias, deixam suas casas e famílias para salvar vidas.
Esses profissionais merecem respeito e toda
nossa gratidão”, destacou Sia.
De acordo com dados
do último boletim epidemiológico divulgado
pela Prefeitura, desde
o início da pandemia,
Artur Nogueira contabiliza 5.710 casos positivos
de Covid-19, sendo 143
mortes em decorrência
da doença. São 5.520
pessoas recuperadas.

Vacinação contra o coronavírus
é parcialmente suspensa em
Jaguariúna

De Jaguariúna

28, a Secretaria Municipal
de Saúde vacinou com a
A aplicação da primeira terceira dose os idosos que
dose da vacina contra a têm 70 anos ou mais (e
covid-19 nas pessoas que receberam a primeira dose
têm entre 18 a 59 anos e há no mínimo 6 meses) e
da segunda dose da Coro- os imunossuprimidos de
navac estão suspensas em 18 anos ou mais (que receJaguariúna. O motivo é a beram a segunda dose há
falta de doses disponíveis no mínimo 28 dias).
na cidade.
Além disso, também
Nesta terça-feira, dia foram aplicadas a segunda
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dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer.
A Campanha de Vacinação contra o coronavírus
acontece no Parque Santa
Maria de segunda a sextafeira, das 15h às 19h. Para
ser imunizado é preciso
apresentar um documento
com foto, o Cartão Cidadão
e um comprovante de endereço.
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Secretaria de Estado da Habitação vai construir
980 moradias na região de Campinas

Da Redação
A Secretaria de Estado
da Habitação anunciou
nesta quarta-feira, 29
de setembro, um investimento de R? 1,1 bilhão
para construir 10.519
unidades habitacionais
em 87 municípios paulistas pelo Programa Nossa
Casa. O anúncio aconteceu durante cerimônia
no Palácio dos Bandeirante, que contou com as
presenças do governador
João Dória e do secretário
da pasta, Flavio Amary.
Para a região de Campinas, serão destinadas
980 unidades na modali-

dade Nossa Casa - CDHU
e Nossa Casa-Apoio para
11 municípios.
“A habitação social
foi abandonada no Brasil, mas em São Paulo
fizemos a reforma administrativa e viabilizamos
recursos para fazer política de habitação social.
Hoje estamos realizando
a entrega desse programa para mais de 10,5 mil
famílias, R? 1,1 bilhão
adicionais”, afirmou o
governador.
O secretário de Estado da Habitação, Flavio
Amary, detalhou as três
modalidades das obras
que serão realizadas em

todo o Estado para atender a população de baixa
renda. “Essa é uma ação
que tem o apoio dos municípios que fazem a doação dos terrenos para
a construção das moradias. Apenas nessa ação
que anunciamos hoje,
vão ser gerados mais de
30 mil empregos diretos,
indiretos e induzidos,
com efeito praticamente
imediato” acrescentou.
Deste total geral, 6.964
unidades serão construídas pela modalidade
Nossa Casa-CDHU, distribuídas em 80 conjuntos habitacionais, sendo
76 empreendimentos de

casas e 4 de apartamentos. As casas serão construídas em duas etapas
pela CDHU em parceria
com os municípios que
doam o terreno (ver lista abaixo). Na primeira
fase, é realizada a urbanização dos lotes com pavimentação e implantação
de redes de água e esgoto, iluminação entre outros itens. Na sequência,
é feita a edificação das
unidades. Já as unidades
em apartamentos serão
construídas por meio de
licitação única.
As casas possuem dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de
serviço. O financiamento
dos imóveis segue os critérios da CDHU e as novas diretrizes da Política
Habitacional do Estado,
que preveem juros zero
para famílias com renda
mensal de até cinco salários-mínimos. Assim, os
mutuários pagam praticamente o mesmo valor
ao longo dos trinta anos
de contrato, que sofre
apenas a correção monetária anual calculada pelo
IPCA, o índice oficial do
IBGE.
Preço Social
Outras 2.566 unidades serão construídas

pela modalidade Nossa
Casa - Preço Social (ver
lista abaixo). Neste formato, as prefeituras fazem a oferta dos terrenos
e, por meio de licitação
pública, é definida a empresa privada responsável por desenvolver o
empreendimento. Parte
das unidades habitacionais é destinada a preço
social, ou seja, com valor
bem reduzido em relação
ao preço normal, para famílias baixa renda, com
cotas específicas para
residentes em áreas de
risco e famílias que recebem auxílio aluguel municipal. O restante das
unidades habitacionais e
comercializado pela empresa a preço de mercado.
Os imóveis contam
com dois dormitórios
com 45 m² de área útil
(casas) e 40 m² (apartamentos). Os valores dos
imóveis a preço social
são fixados conforme o
seguinte critério populacional:
-Cidades das regiões
metropolitanas: R? 120
mil
-Cidades acima de 250
mil habitantes: R? 110
mil
-Cidades abaixo de

250 mil habitantes: R?
100 mil
As 989 unidades restantes serão pela modalidade Nossa Casa-Apoio,
com a entrega de cheque
moradia às famílias com
renda mensal de até três
salários mínimos, como
subsídio para efetivarem
a compra do imóvel, junto às construtoras. Esse
subsídio é usado para
abater o valor final na assinatura do contrato de
financiamento habitacional e o comprador pode
contar ainda com subsídios federais e utilizar o
FGTS no financiamento
habitacional, quando disponível. Desta forma, o
valor das prestações fica
compatível com a capacidade de pagamento das
famílias.
Esta modalidade é
aberta a qualquer pessoa,
desde que seja aprovado
pela Caixa Econômica
Federal, que concederá o
financiamento habitacional das moradias.
Acesse a lista de municípios atendidos no
programa pelo link: https://www.saopaulo.
sp.gov.br/wp-content/
uploads/2021/09/Municipiosbeneficiados_NossaCasa.pdf

Atendendo a pedido da OAB SP, PL sobre o dever de
respeito irrestrito à Advocacia por agentes públicos do
Estado é protocolado na Alesp
Da Redação
Foi protocolado na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp) o Projeto de
Lei (PL) 636/2021, que
garante às advogadas e
advogados irrestrita observância pelos agentes
públicos estaduais, representantes e particulares – em colaboração
com a Administração
– das prerrogativas pro-

fissionais estabelecidas
pela Constituição Federal e pelas Leis Federais,
incluindo-se o Estatuto
da Advocacia.
O objetivo do PL,
apresentado na última
quinta-feira (23), é garantir o respeito às prerrogativas profissionais
da Advocacia, respaldadas pelo Artigo 133
da Constituição Federal
e regulamentadas pela
Lei Federal 8906/1994,

além de outras leis federais, como o Código de
Processo Civil e a Lei de
Abuso de Autoridade.
As discussões para implantação de medidas de
proteção das prerrogativas de advogadas e advogados na esfera estadual
foram promovidas pela
Frente Parlamentar da
Advocacia da Alesp, coordenada pela deputada Dra. Damaris Moura
(PSDB). A parlamentar

foi responsável por protocolar o projeto, que seguirá para tramitação.
De acordo com Leandro Sarcedo, presidente
da Comissão de Direitos
e Prerrogativas da OAB
SP, a pertinência da lei se
dá pela preservação dos
direitos dos cidadãos,
“uma vez que, ao permitir a violação às prerrogativas da Advocacia, o
direito de defesa e à própria cidadania também

é desrespeitado”. Ainda
de acordo com ele, o PL
protege o pleno acesso
aos direitos individuais
e coletivos por todos os
cidadãos paulistas e brasileiros.

em agilidade e efetividade. Foram grandes mudanças, com investimentos para virtualização
de todos os processos.
Registraram-se
êxitos
representativos, muitos
deles inéditos, devido à
Conquistas
excepcionalidade do moDesde 2019, a Comis- mento de pandemia da
são vem obtendo signi- Covid-19, que gerou ouficativas vitórias para a tros tipos de violações.
classe. Com uma atuação
regionalizada no Estado,
os trabalhos ganharam

Poupatempo realiza mutirão para emissão de RG no
mês de outubro
Da Redação
O Poupatempo promove neste mês de outubro um mutirão de
RG para atender às solicitações de Carteiras
de Identidade. No total,
serão ofertadas cerca 55
mil vagas distribuídas
entre os 85 postos do estado de São Paulo, que
vão operar em horário
estendido durante todos
os sábados do mês, das
13h às 17h, e também na

segunda-feira (11/10),
véspera do feriado de
Nossa Senhora Aparecida.
A ação é exclusiva
para cidadãos que precisam emitir o RG e o
atendimento nas unidades acontecerá mediante agendamento prévio,
que estará disponível
sempre nas quintas-feiras anteriores às datas
dos eventos, pelo portal www.poupatempo.
sp.gov.br ou aplicativo

Poupatempo Digital.
No dia do atendimento é necessário comparecer em um dos postos
com a Certidão de Nascimento ou Casamento
original e cópia simples, ou mesmo com o
RG anterior, caso tenha
sido emitido no estado
de São Paulo. Menores
de 16 anos devem estar
acompanhados por um
dos pais ou responsável
legal, portando um documento de identifica-

ção com foto. Caso não
seja possível, basta o
responsável assinar uma
autorização, que pode
ser acessada pelo link
http://bit.ly/2txpHQY,
para ser apresentada
no ato do atendimento, junto com um documento de identificação
do responsável, com a
mesma assinatura.

douro
- 16/10 (sábado)
- 26/10 (sábado)
- 30/10 (sábado)
*Agendamento prévio obrigatório em www.
poupatempo.sp.gov.
br ou aplicativo Poupatempo Digital. Todas as
informações, bem como
endereços e horários de
Datas:
funcionamento das uni- 02/10 (sábado)
dades, também podem
Serviço – Mutirão
- 09/10 (sábado) e ser consultadas nos capara emissão de RG:
11/10 (segunda-feira), nais digitais do prograHorário estendido de exceto unidade de Bebe- ma.

Prefeito Hamilton Bernardes Junior
esteve reunido com o Secretário Estadual
da Habitação
De Pedreira
O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes
Junior, esteve na última
semana na sede da Secretaria Estadual da Habitação, em São Paulo,
reunido com o secretário

estadual Flávio Amary e
o chefe de gabinete Fernando Fiore.
Desde o início do
mandato estamos trabalhando para viabilizar
novas unidades habitacionais para o Município, nosso Departamen-

to de Habitação mantém
um cadastro das pessoas
interessados e o número
vem aumentando a cada
ano. “Apresentamos algumas áreas a CDHU –
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano da Secretaria da

Habitação, durante o encontro com o secretário
Flávio Amary fui infomado que uma dessas áreas
foi aprovada, em breve
teremos ótimas notícias
aos pedreirenses”, destacou na ocasião o prefeito
Hamilton Bernardes.

atendimentos nos postos da capital e interior
aos sábados: das 13h às
17h.
No dia 11/10, véspera do feriado de 12 de
outubro, o mutirão será
realizado no expediente
normal de cada unidade.

01de Outubro de 2021
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02 DE OUTUBRO 21:00
Produção:

TEATRO TUPEC

Av. dos Trabalhadores, 2555-2591 - Jardim Camargo II, Mogi Guaçu/SP
www.teatrogt.com.br

Escola
ChAMPAGNAT

CoLéGio DIVINo
EsPÍ RiTo sANTo.

E

JUNTOS, POR UM ENSINO COM MAIS
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E VALORES.
Sabe qual a novidade que irá transformar o ensino
em Espírito Santo do Pinhal? A partir de agora, a
Escola Champagnat, pertencente ao Grupo Marista,
e o Colégio Divino Espírito Santo passam a caminhar
juntos em uma mesma jornada. Na Escola
Champagnat, seu filho contará com:
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprendizagem criativa;
Tecnologia educacional em sintonia com o mundo;
Qualidade em educação para construir projetos de vida incríveis;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Convívio com projetos sociais;
Ações do Núcleo Pastoral;
Ambientes adaptados para melhor aprendizagem;
E muitas outras vivências transformadoras para o seu filho.

Conheça esta proposta educacional
transformadora. Saiba mais em:

escolachampagnat.com.br/pinhal

teatrogt

#clubegt
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Teatro de Jaguariúna apresenta
Standup de Afonso Padilha
De Jaguariúna
A noite de sábado vai
ser muito divertida no
teatro municipal Dona
Zenaide, em Jaguariúna. O comediante Afonso Padilha apresentará
o seu Standup Comedy
a partir das 21h e promete fazer todo mundo
rir bastante.
A apresentação fala
dos estigmas sociais e
contada histórias que

provam: não importa
o quanto dinheiro você
ganhe, continuará sendo pobre.
Os ingressos custam
de R$40,00 (Meia entrada e Clube GT) a R$
80,00 e estão sendo
vendidos no restaurante Botequim da Estação
e no site: https://is.gd/
pQGkuZ.
Devido à pandemia
da covid-19, todas as
normas sanitárias serão

respeitadas.
Haverá
distribuição de álcool
gel e medição de temperatura na entrada do
teatro e todos devem
respeitar o distanciamento social e usar
máscaras.
O Teatro Dona Zenaide fica na rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro.
AFONSO PADILHA
Ator, roteirista e hu-

morista, Afonso Padilha é hoje um dos principais nomes da comédia
do país. Começou no
Standup Comedy no
final de 2009. Já foi
roteirista do Porta dos
Fundos e Comedy Central.
Participou
dos
maiores festivais de
comédia do Brasil: risorama, risadaria, virada cultural paulista e
risologico.

Fundo Social de Jaguariúna
abre inscrições para Curso de
Confeitaria
De Jaguariúna

que acontecerá em parceria com o Sebrae e o
O Fundo Social de Senac.
Jaguariúna voltará a reA carga horária do
alizar aulas presenciais a curso é de 48 horas e as
partir do mês que vem. O aulas começarão no dia
primeiro curso a abrir in- 15 de outubro.
scrições é o de Formação
Ao todo são 10 vagas
Básica em Confeitaria disponíveis. Podem par-

ticipar as pessoas que
têm mais de 18 anos e
moram em Jaguariúna.
As inscrições devem
ser feitas de 01 a 04 de
outubro das 13h30 às
16h30 na sede do Fundo
Social. É preciso apresentar originais de có-

pias do RG, CPF, Cartão
Cidadão e comprovante
de endereço.
O Fundo Social fica na
rua Cândido Bueno, 792,
Centro.
Mais
informações
podem ser obtidas pelo
telefone: (19) 3867-2344.

Prefeitura trará espetáculos
gratuitos e abertos ao público
para Artur Nogueira
De Artur Nogueira

apresentadas após parceria com o Ministério
O Circo Teatro Biri- de Ação Cultural, Secreba está de volta à Artur taria Especial de Cultura
Nogueira, desta vez com e com o Governo do Esespetáculos presenciais. tado de São Paulo. Para
A fim de fomentar as os espetáculos, será
atividades culturais do montada uma estrutura
município, a Prefeitura móvel de teatro, onde o
Municipal, por meio da público poderá prestisecretaria de Cultura e giar atuações de peças
Turismo, trará o Circo famosas da família
Teatro Biriba para que Roque, tais como “Lua
a população prestigie de Mel a Três”, “Mata
as atrações circenses, O Velho”, “O Seu José
com entrada gratuita. O Pinto Morreu” e “A Cara
evento acontecerá en- do Burro do Pai”.
tre os dias 25 e 28 de
O secretário de Culnovembro, às 20h, na tura e Turismo, RenaAvenida Antônio Sia, no to Carlini, salienta que
bairro Jardim Carolina. o evento é louvável. “É
As atrações serão um privilégio receber

essa companhia teatral
e circense, pois esta é
uma oportunidade que
o nosso município tem
de consumir cultura de
graça e com qualidade”,
diz. A expectativa é de
que cerca de 150 pessoas assistam ao espetáculo.
Durante as apresentações, todos os protocolos de segurança
contra a Covid-19 serão
mantidos tais como distanciamento social, uso
de máscara e álcool em
gel.

panhia teatral circense
fundada em 1943 e continua na ativa até os
dias atuais, já estando
em sua 5a geração de
atores que fazem parte da família Roque. O
programa
apresenta
uma série de espetáculos teatrais circenses, no
qual usa-se a vertente
do circo teatro tradicional. Esses espetáculos
são voltados para o público familiar composto
por crianças, jovens e
adultos.
A apresentação se enquadra no conceito de
Sobre o Circo Teatro artes cênicas e promete
Biriba
um formato de circo difO Biriba é uma com- erente do padrão.

SAMI e Secretaria de Cultura abrem curadoria
coletiva para o projeto expositivo da Casa Menotti
De Itapira

tadas serão mantidas em
anonimato.
A SAMI (Sociedade
No ano passado a SoAmigos do Museu de ciedade Amigos do MuItapira) e a Secretaria seu conseguiu, através
de Cultura e Turismo de um edital do Estado
estão ouvindo a opinião (PROAC), verba para a
da população para fazer reforma do prédio que
uma curadoria coletiva abriga a Casa Menotti e
para elaboração do pro- a previsão é que a reajeto expositivo da Casa bertura do museu ocorMenotti em Itapira. O ra no primeiro semestre
formulário online está do ano que vem. A SAMI
disponível para preen- também iniciou a orgachimento até o próxi- nização voluntária do
mo domingo, 26, pelo acervo para facilitar as
link https://forms.gle/ pesquisas.
pfQp7evo4FHy8QVA6.
Paulo Menotti Del
As sugestões lá apresen- Picchia (1892 - 1988)

foi um poeta, jornalista, tabelião, advogado,
político, romancista, cronista, pintor e ensaísta
brasileiro. Escreveu e
dirigiu diversas colunas
de jornais e revistas no
início do século XX e foi
considerado um intelectual de muita relevância
num período de grandes
transformações culturais
da época. Com Oswald
de Andrade, Mário de
Andrade e outros jovens
artistas e escritores paulistas participou da Semana de Arte Moderna de
1922 no Theatro Munic-

ipal de São Paulo.
Menotti del Picchia
mudou-se para Itapira
aos cinco anos e aqui encontrou inspiração para
o seu famoso poema
“Juca Mulato”. Durante
a vida manteve contato com seus amigos itapirenses, dentre eles o
memorialista itapirense
Jácomo Mandatto que,
após a morte de Menotti,
recebeu todo o seu acervo. São objetos, livros,
roupas, fotos, pinturas,
cartas, escritos, recortes
de jornais, esculturas e mais conhecidos. A Casa
edições dos seus livros de Menotti Del Picchia,

criada em 1987, detém
todo esse material.

6

| Caderno A - 01 de Outubro de 2021

Campanha Nacional de Multivacinação 2021
começa em 1º de outubro
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE)
de Mogi Guaçu realizam
entre os dias 1º e 29 de
outubro a Campanha de
Multivacinação 2021,
que tem como objetivo
atualizar ou completar
a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com idade até
15 anos. No dia 16 de
outubro, um sábado,
acontecerá o Dia ‘V’ de
Vacina de mobilização
nacional.
A enfermeira da VE,
Rosa Maria Pinto, explica que todas as vacinas
para crianças e adolescentes serão disponibilizadas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS)
exclusivamente a este
público e oferecidas nos
21 postos da cidade de

segunda à sexta-feira,
das 13h às 15h30. Já na
data de mobilização nacional, o atendimento
será em 16 unidades de
saúde das 8h às 16h.
“Sob recomendação
do Ministério da Saúde, iremos promover a
campanha até o dia 29
de outubro, porque durante este período serão
disponibilizadas todas
as vacinas do calendário básico de vacinação
das crianças e adolescentes visando diminuir
o risco de transmissão
de enfermidades imunopreveníveis, assim,
como, reduzir as taxas
de abandono do esquema vacinal”, salientou a
enfermeira da VE.
Rosa ressaltou que a
atualização da caderneta é fundamental para
aumentar a cobertura
vacinal, controlar e di-

minuir a incidência de
doenças e evitar possíveis epidemias. “Essa é
uma oportunidade que
os pais terão para atualizar em um único dia
a caderneta de vacinação de seus filhos, pois
a imunização é de extrema importância para
garantir a proteção individual e coletiva, pois
evita a propagação de
doenças que causam sequelas ou até mesmo o
óbito do indivíduo”.
A enfermeira destaca que será possível
a imunização contra o
papilomavírus humano
(HPV), vacina que é exclusiva para meninas de
9 a 14 anos e de meninos
de 11 a 14 anos. “O HPV
é um vírus que infecta
pele ou mucosas – oral,
genital ou anal –, tanto
em homens quanto em
mulheres. O câncer do

colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV”.
Campanha Nacional
de Multivacinação 2021
Período: 1º a 29 de
outubro- de segunda a
sexta-feira das 13h às
15h30.
UBS Centro de Saúde
UBS Zona Sul
USF Hermínio Bueno
USF Eucaliptos
UBS Guaçu Mirim
USF Rosa Cruz
UBS Centro Oeste
UBS Ipê II
USF Ipê Pinheiros
USF Alto dos Ipês
USF Guaçuano
UBS Zona Norte
USF Zaniboni II
UBS Zaniboni I
USF Fantinato
USF Santa Terezinha
USF Santa Cecília
USF Chaparral
USF Suécia

USF Martinho Prado
USF Chácaras Alvorada
Dia ‘V’ de Vacina
Data: Sábado, 16 de
outubro, das 8h às 16h

inativada); Poliomielite
1 e 3 (VOP - atenuada);
Rotavírus humano G1P1
(VRH); DTP+Hib+HB
(Penta); Pneumocócica
10 valentes; Meningocócica C (conjugada);
UBS Centro de Saúde Febre Amarela (AtenuUBS Zona Sul
ada); Sarampo, CaxumUSF Hermínio Bueno ba, Rubéola (SCR);
USF Eucaliptos
Sarampo, Caxumba, RuUSF Rosa Cruz
béola e Varicela (SCRV);
UBS Centro Oeste
Hepatite A (HA); DifUSF Ipê Pinheiros
teria, Tétano, Pertussis
USF Alto dos Ipês
(DTP); Difteria, Tétano
USF Guaçuano
(dT); Papilomavírus huUBS Zaniboni I
mano (HPV); Varicela.
USF Santa Terezinha
USF Santa Cecília
Vacinas disponibiliUSF Chaparral
zadas para adolescentes
USF Suécia
Hepatite B (HB reUSF Martinho Prado combinante); Difteria,
USF Chácaras Alvo- Tétano (dT); Febre amarada
rela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola
Vacinas disponibili- (SCR); Papilomavírus
zadas para crianças
humano (HPV); MeninBCG; Hepatite B; Po- gocócica ACWY (conjuliomielite 1,2,3 (VIP - gada).

Programa Bombeiro na Escola atende estudantes da
rede municipal
De Mogi Guaçu

O programa, uma
parceria entre o Corpo
Alunos da Emef (Es- de Bombeiros e a Precola Municipal de Ensi- feitura, consiste no enno Fundamental) Wal- contro de um bombeiro
domiro Calmazini, no educador com alunos de
Jardim Almira, são os 4º e 5º anos do ensino
primeiros a receber o fundamental, ministranprograma Bombeiro na do de duas a quatro auEscola. As atividades las por turmas. Nessas
foram iniciadas na se- aulas, as crianças aprengunda-feira, dia 27 de dem sobre acionamento
setembro, sendo que 90 do Corpo de Bombeiros,
alunos dos 4º anos serão cuidados,
prevenção,
atendidos.
conduta correta em caso

de incêndio e também
conhecem os EPIs (Equipamento de Proteção
Individual)
utilizados
por eles.
As aulas têm sido ministradas pelo bombeiro
Educador Cb PM Augusto. Os alunos, além
do contato com a teoria,
estão podendo também
vivenciar a prática de
uma maneira lúdica, resultando, assim, em um
aprendizado eficaz que

reflete para a vida de
toda a comunidade.
O programa Bombeiro
na Escola é padronizado
em todo o Estado de São
Paulo, onde todas as escolas recebem o mesmo
material didático que foi
elaborado por bombeiros
e especialistas. A meta
da Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal
de Educação, é ampliar
o programa para outras
escolas do município.

Calendário da coleta de lixo terá alterações a partir de
outubro
De Mogi Guaçu

regiões e em cada região
incluímos os setores nos
A
Secretaria
de quais os bairros foram
Serviços
Municipais remanejados de acordo
(SSM) irá alterar, a par- com a localidade mais
tir do dia 18 de outubro, próxima deles dentro
o calendário da coleta das Zonas Sul, Norte,
de lixo domiciliar e do Leste e Oeste”, explicou.
comércio nos bairros
O diretor ressaltou
de Mogi Guaçu. A re- que o serviço de coleta
estruturação tem como será otimizado. “Iremos
objetivo trazer melho- otimizar o tempo da corias à logística das oper- leta com a redução no
ações e, principalmente, impacto do trânsito em
atender a demanda dos determinadas áreas. Por
novos bairros da cidade. isso, estamos divulganO diretor de departa- do as futuras mudanças
mento de limpeza públi- com antecedência”, deca, Antonio Marcos de stacou.
Lima, comenta que os
Para que coleta de
ajustes são necessári- lixo na cidade seja eficios, porque há mais de ente, a SSM conta com
15 anos não era realiza- sete caminhões e 90 codo um estudo sobre a letores que trabalham
logística deste serviço de segunda-feira a sábapúblico.
do, das 5h às 12h e das
Atualmente, a cidade 15h às 22h. “Como contem 216 bairros e 137 tribuição ao trabalho
deles terão o calendário destes coletores, os
alterado. “Agora, eles munícipes podem ajuestão divididos em seis dar ensacando o lixo, de-

positando-o nos locais
indicados, próximo ao
horário de recolhimento
dos caminhões. É muito importante respeitar
o calendário da coleta
domiciliar e nunca colocar o lixo para fora de
casa com muita antecedência”, ressaltou.

has de imunossupressor
de pessoas com diabetes
e cacos de vidro.
Para o descarte correto destes materiais
há um padrão - e toda
a população pode contribuir com o trabalho
dos coletores de lixo de
Mogi Guaçu.

Recolhimento
É fundamental que
a população tenha consciência quanto à separação dos resíduos,
porque os funcionários
responsáveis pela limpeza fazem o manuseio
dos resíduos antes de
colocá-lo no caminhão e, neste momento, pequenos acidentes
acontecem devido aos
materiais descartados
incorretamente.
Entre os materiais
que mais comumente
causam ferimentos nestes servidores estão espetos de churrasco, agul-

Saiba como:
1) Espeto de churrasco: devem ser colocados
em garrafas pet fechadas com a tampa ou em
caixas de papelão com
amarração.
2) Cacos de vidros:
devem ser enrolados
em jornais e amarrados
com uma fita, colocados
em caixas de papelão
com amarração. Importante também identificar, por escrito, que há
vidro quebrado na embalagem.
3) Agulhas de imunossupressores: a população usuária destes

materiais ou outros similares deve fazer contato
com a Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio
Ambiente
(SAAMA),
pois há coleta específica para esses materiais.
É importante lembrar
que há alto índice de
contaminação aos coletores de lixo e ao meio
ambiente em função do
descarte irregular desse
material, que devem ser

conduzidos para incineração pelo município.
Para ter acesso ao
novo calendário acesse
o portal do Governo em https://www.
mogiguacu.sp.gov.br/
servicos/31/lixo-sistema-de-coleta.html. Em
caso de dúvidas a população deve entrar em
contato com a Secretaria de Serviços Municipais pelo telefone (19)
3811.7030.

Guardas civis passam por curso de qualificação
para manuseio de drone
De Mogi Guaçu

to, que compõe o efetivo
da corporação há nove
Desde segunda-feira, anos. Recentemente, ele
27 de setembro, guardas passou por capacitação
civis municipais estão com guardas civis da ciparticipando de um tre- dade de Santa Bárbara
inamento para manuseio d’Oeste.
do drone da Guarda Civil
O treinamento terá dois
Municipal.
momentos: a parte teórica
O curso é ministrado e a prática. “Couto tem
pelo GCM 2° Classe Cou- dado ênfase à legislação

pertinente, montagem,
manuseio, manutenção e
ao voo propriamente dito,
com olhar direcionado
para a Segurança Pública”, comentou o secretário
de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.
De acordo com ele, todos os guardas civis interessados podem participar

do treinamento, sendo
que a parte prática está
sendo realizada no ginásio Carlos Nelson Bueno,
o Furno. “O intuito é capacitar todo o efetivo operacional, visando grande
abrangência de atuação
sempre em prol da sociedade guaçuana”, destacou
Gomes.

Desde o início do mês,
a Guarda Civil Municipal
de Mogi Guaçu passou a
contar com um drone com
tecnologia de ponta para
realização de ações de
monitoramento, patrulha
e mapeamento de área.
Um importante aliado no
combate à criminalidade.
“Vale ressaltar que o eq-

uipamento já foi extremamente útil em algumas
ações, como, por exemplo,
a operação que evitou a
realização do pancadão no
Jardim Sakaida”.
A aquisição do drone
foi possível por conta de
recursos de emenda impositiva destinada pelo
vereador Jéferson Luís.
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Pedreira participa do lançamento do programa
“Refloresta SP”
De Pedreira
Na sexta-feira, 24 de
setembro, o Governo do
Estado de São Paulo realizou o lançamento do
programa “Refloresta
SP”, que visa recuperar
1,5 milhão de hectares
de vegetação nativa até
2050, além de regulamentar o novo ICMS Ambiental (Lei 17.348/21).
Pedreira esteve presente no evento São
Paulo Ambiental através do secretário de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Luciano Dalto Godoi,
engenheiro ambiental
José Renato Belotto e
o assessor ambiental
Geraldo Luis Nalon.
“Quero reafirmar o
compromisso do Governo do Estado de SP
com o Meio Ambiente.
O Refloresta SP é o
maior programa de reflorestamento do país.
Serão 1,5 milhão de
hectares recuperados
até 2050, plantando
florestas para recuperar vidas. E também São
Paulo é o primeiro estado do Brasil a ter o

ICMS Ambiental”, destacou o governador
Doria. “E é muito importante que prefeitas
e prefeitos tenham esse
compromisso ambiental nos seus respectivos
municípios”, complementou.
Com a assinatura do
decreto do novo ICMS
Ambiental, ficam regulamentadas as regras
para repasse dos recursos aos municípios,
com distribuição por
desempenho.
Serão
quatro eixos principais:
preservação da biodi-

versidade, restauração
da biodiversidade, segurança hídrica e geração de energia e gestão
de resíduos sólidos. Ao
longo dos próximos dez
anos, segundo estimativas das secretarias estaduais de Desenvolvimento Regional e da
Fazenda e Planejamento, devem ser transferidos R$ 5 bilhões aos
municípios que se empenham na preservação
ambiental e na adoção
de ações voltadas ao
desenvolvimento sustentável.

Marca da nova gestão municipal é apresentada
De Itapira

de gestão humanizado, principal pilar do
No fim da tarde des- novo grupo. “Desde que
ta segunda-feira, 27, o nosso setor de ComuPrefeito Toninho Bellini nicação Social iniciou a
apresentou à sua equipe elaboração dessa marde secretários a marca ca o foco foi a humande sua gestão. Com o ização, porque é dessa
slogan “Dignidade para forma que trabalhamos.
todos”, a logo represen- Valorizamos as pessoas
ta a missão da nova ad- e nosso objetivo é de
ministração municipal proporcionar uma vida
que é valorizar, garantir melhor para todos os
a dignidade, o bem es- itapirenses”, disse.
tar e a qualidade de vida
O designer Tiago
para todos os itapirens- Pompeu, do Departaes.
mento de Comunicação
Durante o lançamen- Social da Prefeitura, é
to, o chefe do Execu- o autor da nova identitivo explicou que todo dade visual. Durante a
o processo de criação apresentação, ele explida identidade visual cou o conceito por trás
foi baseado no modelo dos símbolos, da tipolo-

gia e das cores utilizadas que tornam a logo
de fácil memorização e
aplicação.
A tipologia tem estilo
vintage que evidencia a
importância da história
itapirense. Ao mesmo
tempo, os cortes aplicados criam movimento
que representam a modernidade e dinamismo e
os traços sóbrios remetem à seriedade da administração.
As cores também
têm significados importantes: o azul transmite
segurança, integridade,
seriedade e confiança.
O verde representa o
meio ambiente, saúde,
natureza, equilíbrio e

harmonia.
Os símbolos, quando
separados, possuem diferentes significados: natureza, turismo, desenvolvimento, equilíbrio,
justiça social, humanização, união, participação, segurança e outros. Juntos, simbolizam
conquista,
orgulho,
dignidade e história através da representação
do gesto mundial de
vitória eternizado por
um itapirense.
A data do lançamento da marca da administração foi propositalmente pensada para
anteceder as comemorações dos 201 anos
de Itapira. A partir de

agora, todos os materiais de divulgação da
Prefeitura serão padronizados, inclusive o
calendário comemorativo de aniversário que
será lançado no fim dessa semana.
Confira o vídeo de
lançamento da mar-

ca: https://youtu.be/
d0-JQMgO9xQ
O
descritivo
em
PDF pode ser acessado neste link: https://
drive.google.com/
drive/folders/1fqoIpQiCU_VoAzs9EKBzV6qwW4-F-gF-?usp=sharing

Prefeitura de Artur Nogueira adota programa de combate à
perturbação do sossego
sossego público com produção de sons, ruídos ou
vibrações em desacordo
com prescrições legais
ou regulamentares, ou
desrespeitando normas
sobre emissão e imissão
de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer
atividades.
Sendo assim, a legislação proíbe o excesso
de volume em carros,
co poderão ser punidos ruídos de escapamentos
De Artur Nogueira
com multas que variam acima do limite permitiA Prefeitura de Artur de 8 a 20 salários-míni- do, som alto em residênNogueira, por meio da mos.
cias, chácaras ou estaTais procedimentos belecimentos,
secretaria de Segurança,
dentre
implantou um programa foram estabelecidos a outros sons em excesso e
de combate à pertur- fim de reconhecer e apli- de qualquer natureza.
bação do sossego no mu- car sanções às infrações
De segunda-feira a
nicípio. A partir do próx- à lei Nº 252/2021, do domingo, os agentes
imo final de semana, os Código de Posturas, que da Polícia Municipal fimoradores que agirem classifica como infração carão encarregados de
contra o sossego públi- o ato de perturbar o fiscalizar e realizar aten-

dimentos aos locais que
registrarem denúncias
dessa natureza. No caso
da pessoa física, as multas podem chegar até a
8 salários-mínimos. Já
para as pessoas jurídicas, a penalidade pode
atingir 20 salários-mínimos.
“Não é opressão,
queremos atuar pela paz
pública e pelo sossego
do povo nogueirense.
Além do som alto, esse
tipo de ocorrência, que
gera aglomeração, é
uma afronta a quem
toma todas as medidas
necessárias para combater a disseminação
da Covid-19. Peço que
a população colabore”,
enfatizou o secretário de
Segurança, Dr. Roberto

Daher.

ciante seja anônimo ou
inexistente – em situMEDIÇÃO DE RUÍ- ações que os próprios inDOS
tegrantes da corporação
A Polícia Municipal policial constate a perainda ficará encarregada turbação do sossego - a
de realizar a mediação medição deverá ser feita
do som/ruído e, caso em frente ao primeiro
este esteja acima do lim- imóvel ou próximo ao
ite, os agentes realizarão local de onde emana o
um auto de constatação, ruído.
e o mesmo será encaminhado ao departaVEÍCULOS RETIDOS
mento de Fiscalização e
Em caso de perturPostura. O departamen- bação ocasionado por
to, por sua vez, emitirá a ruídos/sons
emitidos
multa e a encaminhará por carro ou motos, a
à Lançadoria para co- punição consiste, além
brança.
da multa, na retenção do
De acordo com a pas- veículo. O mesmo só será
ta, a medição do nível liberado após o proprido ruído deverá ser re- etário do veículo realizar
alizada na frente da casa a regularização - retirada pessoa que fizer a da do equipamento que
denúncia. Caso o denun- produza o ruído/som.

Câmara rejeita reajuste de impostos e taxas
municipais para 2022
Em Sessão Extraordinária realizada no início da tarde desta segunda-feira (27), a Câmara
rejeitou por maioria de 6
votos a 4 os projetos de
leis 076, 077, 078, 079,
080/2021 e o Projeto
de Lei Complementar
013/2021, encaminhados
pelo Poder Executivo e
que versavam sobre reajustes em taxas e impostos
municipais para o ano de
2022.
Os projetos de leis estipulavam um reajuste
de 8,99% no valor venal
dos imóveis urbanos e de
expansão urbana para o
exercício de 2022, atualizando o IPTU com base
no índice de inflação medido nos últimos 12 meses
(INPC até julho/2021). O

mesmo índice de 8,99%
seria aplicado na correção
da Tabela de Valores de
Referência do Imposto
de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI), no Valor Venal de Imóvel Rural
e nas Tabelas de ISSQN
Fixo e de Taxas do Município.
Alteração no Código
Tributário Municipal e
o reajuste na tabela da
Taxa de Coleta e Remoção
do Lixo, passando de R$
0,03 (três centavos) para
R$ 0,31 (trinta e um centavos) por metro quadrado de terreno, também
foram reprovados por 6
votos contrários ante 4
favoráveis no plenário. A
atualização da taxa, conforme defendeu o Executivo Municipal, seria para

gerar “sustentabilidade
econômico-financeira”
ao custeio das atividades
de saneamento básico
no município, hoje deficitárias.
Segundo dados informados pelo Departamento de Administração,
no ano de 2020 o município gastou mais de R$
2.300.000,00 para destinação final de resíduos
sólidos domiciliares. Por
outro lado, foi lançado, no
mesmo período, um total
de R$ 340.884,47 sob a
rubrica “Taxa do Lixo” –
o que representa pouco
mais de 14% do total do
serviço prestado.
Os vereadores contrários ao projeto justificaram
que um aumento superior
a 1000% na taxa do lixo

Foto: Comunicação da Câmara Municipal
Legenda: Projetos de leis que reajustavam valores de impostos e taxas municipais pelo índice
de inflação e aumentava a alíquota da coleta de lixo foram reprovados por maioria no Plenário.

seria algo muito expressivo e prejudicial à população em um momento de
dificuldades econômicas
e alto índice de desemprego.
Os seis votos contrários
aos projetos do Executi-

vo foram dos vereadores
Alfredo Souza (Guinho/
MDB), Cidinha Gagliardi
(PSDB), Ednei Rodrigues
(Esquerdinha/PSD), Valdemir Silva (Mi Pedreiro/
AGIR), Beto Brandão
(PDT) e João Marcos Ba-

zani (PV). Votaram a favor das matérias os vereadores Antonio Carlos
Cavalaro (Preto Eventos/
DEM), Claudia Ferrari
(DEM), Claudia Pinho
Lalla (AGIR) e João Félix
(DEM).
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Mogi Mirim é campeã do Circuito Sesc de Artes 2021 Batalha de MC’s
De Mogi Mirim
O mogimiriano Vitor
Inokoshi é o campeão
da batalha de MC’s, levando Mogi Mirim ao
lugar mais alto da premiação. A vitória veio
após diversas disputas
online realizada entre os
dias 9 e 19 de setembro,
no Circuito Sesc de Artes 2021. A ação cultural
contou com o apoio da
Secretaria de Cultura e
Turismo de Mogi Mirim
e o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim).
O Circuito Sesc de
Artes é um evento anual e, em 2021 a Batal-

has de MC’s ocorreu de
forma inédita no cronograma de atividades,
com o auxílio do CPBMC (Circuito Paulista
de Batalha de MC’s).
O CPBMC é uma organização independente
do estado de São Paulo, que por vários anos
vem fazendo o trabalho
de organizar e catalogar
as batalhas de rima presentes em cada região
do estado.
Evento
O Estado de São
Paulo foi dividido em 4
regiões: Jundiaí, Sorocaba, Campinas (região
da qual Mogi Mirim
está inserida) e Piraci-

caba, somando, no geral, mais de 30 cidades.
Depois de uma jornada de 3 etapas e mais
de 30 participantes, Vitor Inokoshi, tornou-se
Campeão do Circuito
Sesc de Artes 2021 Batalha de MC’s. Nas
semifinais e final, os
MCs estavam presentes
em uma das unidades
do SESC para a disputa. Apresentador e jurados estavam remotos.
O evento ocorreu sem
público, apenas online,
transmitido nas redes
do Sesc.
Inokoshi
Vitor Inokoshi tem
22 anos. É organizador

da “Batalha do Teatro”,
batalha de MC’s que
ocorre em Mogi Mirim
há mais de quatro anos,
no Teatro de Arena.
Além de organizar e
concretizar
conexões
entre Mogi Mirim e diversas cidades da região
na cena de batalha de
MC’s, ele também é um
MC que coleciona diversos títulos em diversas
cidades, como Araras,
Rio Claro, Santos, entre
outras. Vitor também
participou de dois anos
seguidos da etapa regional de batalhas, organizada pelo CPBMC
(2018 em Rio Claro e
2019 em Campinas).

Quatro unidades de Educação de Primeira Infância
voltam no dia 4 de outubro
De Mogi Mirim
A Secretaria Municipal de Educação prepara
para segunda-feira (4),
a retomada das aulas
presenciais em quatro
creches de Mogi Mirim.
Seguindo o planejamento da equipe, este reinício
terá caráter experimental.
A volta será em dois
Centros
Educacionais
Municipais de Primeira

Infância (CEMPIs), “Professora Maria Rottoli
Mansur”, no Santa Clara,
Zona Norte; e “Professora Michele Lucon”, no
Sehac, na Zona Leste.
Além delas, duas associações conveniadas à
Prefeitura, Lar Infantil
Aninha e Casa da Criança, retomam a atividade presencial no dia
4. O retorno nas demais
unidades de Primeira
Infância ainda não tem

data prevista.
Os CEMPIs atendem alunos a partir de
4 meses. Porém, nesta
fase, retornam ao modo
presencial as crianças do
maternal, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11
meses.
Assim, será atingida a capacidade de 50%
de cada unidade. Os responsáveis pelas creches já se reuniram na Seduc e foram orientados

a chamar os pais para
anunciar o retorno, que,
assim como nas EMEBs,
será facultativo neste
momento.
Pela
complexidade
da faixa compreendida,
que demanda maior dependência e proximidade
entre alunos e docentes,
como cuidados no colo,
higienização, entre outros, o retorno tem sido
planejado com extremo
rigor.

O mesmo cuidado foi
registrado na volta das
EMEBs, que aconteceu
no dia 16 de agosto, e tem
sido um enorme sucesso,
com o cumprimento das
medidas sanitárias por
todos os envolvidos.
Serão respeitados todos os protocolos impostos pelo Plano SP,
orientações da OMS (Organização Mundial de
Saúde) e da Escola Segura, bem como da Secre-

taria Municipal de Saúde
através da Vigilância em
Saúde.
A merenda escolar
será fornecida normalmente aos alunos que
voltarem ao ensino presencial. Porém, as famílias
em situação de vulnerabilidade social, que têm
recebido a cesta básica
nos últimos meses, podem continuar com a solicitação até o retorno de
seus filhos às unidades.

Educação formaliza renovação de convênios com OSCs
De Mogi Mirim
Na
tarde
desta
terça-feira (28), a Secretaria Municipal de
Educação (Seduc) promoveu a cerimônia de
renovação dos termos
de colaboração de nove
Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) de
Mogi Mirim. O evento
aconteceu na Estação
Educação, no Centro.
O termo foi assinado
por três meses (1º de outubro a 31 de dezembro
de 2021), adequando-se
ao plano de trabalho

apresentado por cada
OSC. Os acordos atuais vencem nesta quinta-feira (30).
Importante destacar
que, a partir deste ano, a
Seduc, em conjunto com
o Gabinete do Prefeito,
decidiu pelas extensões
dos atuais vínculos até
o final de 2021. Exatamente por essa situação,
das 10 OSC’s conveniadas atualmente à Seduc,
apenas a Casa da Criança não entrou no ato
desta terça-feira, pois já
possui vínculo ativo até
dezembro de 2021. As

entidades que tiveram
o termo de colaboração
estendidos foram as seguintes:
Lar Infantil Aninha
(aporte mensal de R$
76.675,96),
Instituto Educacional ICA
(aporte mensal de R$
36.806,26), Fonte Viva
- Associação de Pais e
Amigos do Autista da
Baixa Mogiana (aporte
mensal de R$ 51.153,12),
Equipotência Entidade
Filantrópica e Assistencial (aporte mensal de
R$ 12.268,75), Educandário Nossa Senhora do

Carmo (aporte mensal
de R$ 14.722,50), Banda Musical Lyra Mogimiriana (aporte mensal
de R$ 11.443,95), CEBE
- Centro de Especialização e Base Educacional (aporte mensal
de R$ 22.988,46), CCI
- Centro de Convivência
Infantil (aporte mensal de R$ 32.354,19) e
APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (aporte mensal de R$ 40.435,89).
A Casa da Criança re- o investimento com as
cebe, mensalmente, R$ associações convenia52.271,65. Desta forma, das à Seduc, previsto

para o último trimestre de 2021, será de R$
1.053.362,19.

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
DANIEL PAULO e ROBERTA FAVERO, sendo DANIEL PAULO, viúvo, nascido no dia doze de janeiro de um mil e novecentos
e setenta e quatro (12/01/1974), de nacionalidade brasileira, Gerente
comercial, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JORGE PAULO e de CREUSA GOMES PAULO; e ROBERTA FAVERO, solteira, nascida no dia vinte e nove de janeiro de um mil e novecentos e oitenta e um
(29/01/1981), de nacionalidade brasileira, Enfermeira, natural de Votuporanga - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de VALDECIR ROBERTO FAVERO e de ORIDES FAVARON FAVERO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
GUSTAVO LANSA POSSANI e JULY ANY HOFFMAN VIGNOLA, sendo GUSTAVO LANSA POSSANI, solteiro, nascido no dia
vinte e dois de março de um mil e novecentos e noventa e três (22/03/1993), de nacionalidade brasileira, administrador, natural
de Rondon - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOÃO FERNANDO POSSANI e de SILVANA LANSA
POSSANI; e JULY ANY HOFFMAN VIGNOLA, solteira, nascida no dia dez de maio de um mil e novecentos e noventa e três
(10/05/1993), de nacionalidade brasileira, esteticista, natural de Campinas - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de OSVALDO VIGNOLA JUNIOR e de REGIANE DE CASSIA HOFFMAN VIGNOLA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e FERNANDA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, sendo JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia trinta de março de um mil e novecentos e noventa (30/03/1990), de nacionalidade brasileira, instrutor de trânsito,
natural de Mogi Guaçu - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO DE OLIVEIRA e de FRANCISCA
DE SOUZA OLIVEIRA; e FERNANDA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, solteira, nascida no dia vinte e nove de agosto de um mil e
novecentos e noventa (29/08/1990), de nacionalidade brasileira, auxiliar de expedição, natural de Conchal - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de FERNANDE GOUVEIA DE LIMA e de RITA CELERINDA DA CONCEIÇAO.
───────────────────────────────────────────────────────────── OSMAR ALVES DOS SANTOS e SIRLENE DAS DORES PEREIRA NEVES, sendo OSMAR ALVES DOS SANTOS, solteiro, nascido no dia dezenove de
setembro de um mil e novecentos e setenta e seis (19/09/1976), de nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Malacacheta
- MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ROSALIA ALVES DOS SANTOS; e SIRLENE DAS DORES PEREIRA
NEVES, solteira, nascida no dia dezessete de julho de um mil e novecentos e
setenta e oito (17/07/1978), de nacionalidade brasileira, agente comunitária de saúde, natural de Malacacheta - MG, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MARIA DOS ANJOS PEREIRA
NEVES.
─────────────────────────────────────────────────────────────
GABRIEL ALEXANDRE ALVES e DAIANE CANALLI DA SILVA, sendo GABRIEL ALEXANDRE ALVES, solteiro, nascido no dia
vinte e três de abril de dois mil e três (23/04/2003), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Araras - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filho de RONI DIAS ALVES e de ANDREA CRISTINA ALEXANDRE; e DAIANE CANALLI
DA SILVA, solteira, nascida no dia vinte e sete de maio de dois mil e três (27/05/2003), de nacionalidade brasileira, autônoma,
natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de GEREMIAS GONÇALVES DA SILVA e de SUELI
CANALLI BAGATTINE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JONAS CHRISTOFFER DA SILVA e JAQUELINE STEFANI RODRIGUES, sendo JONAS CHRISTOFFER DA SILVA, solteiro,
nascido no dia quinze de janeiro de um mil e novecentos e oitenta e oito (15/01/1988), de nacionalidade brasileira, ajudante de
torno, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de OSWALDO APARECIDO DA SILVA e de
REGINA APARECIDA MULLER DA SILVA; e JAQUELINE STEFANI RODRIGUES, solteira, nascida no dia vinte de
fevereiro de um mil e novecentos e noventa e cinco (20/02/1995), de nacionalidade brasileira, caixa, natural de Conchal - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de HAMILTON
APARECIDO RODRIGUES e de CLAUDINÉA BARBOSA DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ROGÉRIO ANTÔNIO DA SILVA e TATIANE FERREIRA DE SOUZA, sendo ROGÉRIO ANTÔNIO DA SILVA, solteiro, nascido
no dia vinte e nove de maio de um mil e novecentos e oitenta e três (29/05/1983), de nacionalidade brasileira, Operador de
Produção, natural de Itatiba - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOAQUIM ANTONIO DA SILVA e de
MARLI BARDUINA DE OLIVEIRA SILVA; e TATIANE FERREIRA DE SOUZA, divorciada, nascida no dia
dezenove de março de um mil e novecentos e noventa e dois (19/03/1992), de nacionalidade brasileira, Montadora, natural
de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de
JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA LUCIA GOMES FERREIRA DE SOUZA.
─────────────────────────────────────────────────────────────

WLADIMIR JOSE BERTON JUNIOR e NATHALIA PAULO LEITÃO, sendo WLADIMIR JOSE BERTON JUNIOR, solteiro,
nascido no dia vinte e oito de fevereiro de um mil e novecentos e noventa e quatro (28/02/1994), de nacionalidade brasileira,
Engenheiro Civil, natural de Engenheiro Coelho - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de WLADIMIR JOSE
BERTON e de SOLANGE MARIA DE MORAES BERTON; e NATHALIA PAULO LEITÃO, solteira, nascida no dia dois de dezembro de um mil e novecentos e noventa e quatro (02/12/1994), de nacionalidade brasileira, Arquiteta, natural de Araras - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de PAULO EDUARDO LEITÃO e de DELMA MARTA PAULO LEITÃO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ERIC CHRISTIANO VIVALDINI e LAUREN TAINÁ SILVA ANTUNES, sendo ERIC CHRISTIANO VIVALDINI, solteiro, nascido
no dia dez de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e sete (10/02/1987), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural
de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de RUBENS DOS SANTOS VIVALDINI e de BENEDITA DE
OLIVEIRA VIVALDINI; e LAUREN TAINÁ SILVA ANTUNES, solteira, nascida no dia vinte e oito de
dezembro de um mil e novecentos e noventa e cinco (28/12/1995), de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, natural
de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de
EMERSON APARECIDO ANTUNES e de ELAINE GRAZIELLA DA SILVA ANTUNES.
──────────────────────────────────────────────────────────────
EMERSON ANDREY DE SOUZA e ANA PAULA DE SOUZA, sendo EMERSON ANDREY DE SOUZA, solteiro, nascido
no dia vinte e um de novembro de um mil e novecentos e noventa e um (21/11/1991), de nacionalidade brasileira, Lider de
vendas, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de FIRMINO APARECIDO DE SOUZA e de
ROSEMARY CHRISTINA ANDREATA DE SOUZA; e ANA PAULA DE SOUZA, solteira, nascida no dia dezesseis de dezembro
de um mil e novecentos e noventa e um (16/12/1991), de nacionalidade brasileira, Assitentye de RH, natural de Conchal - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de PAULO DONIZETE DE SOUZA e de MARIA FRANCISCA DONISETE
BORGES DE SOUZA.
──────────────────────────────────────────────────────────────
ADÃO JOSÉ MATHIAS e JOSIANE CRISTINA FRANCO, sendo ADÃO JOSÉ MATHIAS, divorciado, nascido no dia treze de
maio de um mil e novecentos e oitenta e cinco (13/05/1985), de nacionalidade brasileira, acougueiro, natural de Conchal SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ LUIZ MATHIAS e de MARIA ANGELA MATHIAS; e JOSIANE
CRISTINA FRANCO, divorciada, nascida no dia trinta de dezembro de um mil e novecentos e oitenta e quatro (30/12/1984),
de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JORGE
DONIZETI FRANCO e de LUIZA DE FÁTIMA BERTOLINE FRANCO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JOÃO BATISTA SAMPAIO e ÂNGELA INACIO DA SILVA DIBBERN, sendo JOÃO BATISTA SAMPAIO, divorciado, nascido
no dia vinte e quatro de junho de um mil e novecentos e cinquenta e três (24/06/1953), de nacionalidade brasileira, aposentado,
natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de GERALDO BENEDITO SAMPAIO e de SEBASTIANA DE GOES SAMPAIO; e ÂNGELA INACIO DA SILVA DIBBERN, divorciada, nascida no dia vinte e seis
de agosto de um mil e novecentos e sessenta e cinco (26/08/1965), de nacionalidade brasileira, aposentada, natural de
Limeira - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de ANTONIO INACIO DA SILVA e de CARMEM MORGADO DA SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
PAULO CESAR GONZAGA PEREIRA e LUCIENE PEREIRA MACHADO, sendo PAULO CESAR GONZAGA PEREIRA, solteiro, nascido no dia três de agosto de um mil e novecentos e oitenta e três (03/08/1983), de nacionalidade brasileira, autônomo,
natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de LUIZ GONZAGA PEREIRA e de SIZALTINA
ALVES PEREIRA; e LUCIENE PEREIRA MACHADO, divorciada, nascida no dia cinco de abril de um mil e
novecentos e oitenta e oito (05/04/1988), de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de VICENTE
PEREIRA MACHADO e de MARIA PEREIRA DE MACHADO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RENAN BRONZATTO MIRANDA e GABRIELA GRACI MAGNUSSON, sendo RENAN BRONZATTO MIRANDA, solteiro, nascido no dia vinte de agosto de um mil e novecentos e oitenta e nove (20/08/1989), de nacionalidade brasileira, administrador
de empresa, natural de Mogi Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de PAULO SERGIO DE MIRANDA
e de VERA LÚCIA DÉDALO BRONZATTO DE MIRANDA; e GABRIELA GRACI MAGNUSSON, solteira,
nascida no dia treze de agosto de um mil e novecentos e oitenta e nove (13/08/1989), de nacionalidade brasileira, nutricionista,
natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON e de JANE
MARY GRACI MAGNUSSON.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ALEXANDRE MISTURA e LETICIA JULIANE DOS SANTOS, sendo ALEXANDRE MISTURA, solteiro, nascido no dia doze de
novembro de um mil e novecentos e setenta e seis (12/11/1976), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Conchal
- SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de NELSON MISTURA e de LEONICE ANTONIA APPOLARI MISTURA; e LETICIA JULIANE DOS SANTOS, solteira, nascida no dia dois de agosto de um mil e novecentos
e noventa e seis (02/08/1996), de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Araras - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de DARIO GOMES DOS SANTOS e de EDINAIR TIMOTEO DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 30 de setembro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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“Palácio Vereador Rodolpho Rosseti”

Rua dos Expedicionários, 467 – Centro – Artur Nogueira – SP
Cx. P. 03 – Cep 13160-080 – Fone / Fax (19) 3877-1097
CNPJ 67.162.628/0001-64
Home Page: www.camaraarturnogueira.sp.gov.br
E-Mail: secretaria@camaraarturnogueira.sp.gov.br

2º QUADRIMESTRE
DE 2021
2º QUADRIMESTRE
DE 2021

RGFRGF
- ANEXO
I (LRF,
Art. 55,
inciso
I, alínea
- ANEXO
I (LRF,
Art.
55, inciso
I, "a")
alínea "a")
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATADO:

TELEFONICA BRASILS/A

Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93
(Dispensa de Licitação em razão do valor)

R$ 1.323,94 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Noventa
e Quatro Centavos)

Artur Nogueira – SP., 01 de Setembro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 163,02”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)

Daiane Patrícia Camargo Dos Santos

4- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Alessandro Matheus De Souza Nogueira
03º
98300036

-

-

-

Decorrentes
de Decisão
Judicial e Incentivos à Demissão Voluntária
Indenizações
por Demissão
Despesas de Exercícios Anteriores

-

Decorrentes de Decisão Judicial

-

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)

-

-

-

4.611.381,38

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

-

-

-

-

4.611.381,38

4.611.381,38

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)

-

4.611.381,38

Valor
213.667.125,67

APURAÇÃO
DO CUMPRIMENTO
DO LIMITE LEGAL
% da DESPESA TOTAL
COM PESSOAL
- DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V)
* 100

Valor

2,16

RECEITA
CORRENTE
LÍQUIDA
LIMITE
MÁXIMO
(incisos I,II e
III, art. 20- RCL(V)
da LRF) - 6%

213.667.125,67
12.820.027,54

% da
DESPESA TOTAL
COM
PESSOAL
DTP
sobre
a RCL(VI)=(IV/V) * 100
LIMITE
PRUDENCIAL
(parágrafo
único
do art. 22-da
LRF)
- 5,7%

12.179.026,16

LIMITE
DE ALERTA
II doI,II
§ 1º
do art.
art.59
LIMITE
MÁXIMO(inciso
(incisos
e III,
20da
daLRF)
LRF)- 5,4%
- 6%

11.538.024,79
12.820.027,54

FONTE:
BALANCETE
DA DESPESA
LIMITE
PRUDENCIAL
(parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%

2,16

12.179.026,16

Nota:
Durante
exercício, (inciso
somente
liquidadas
são -consideradas
executadas. No encerramento do exercício, as despesas
LIMITE
DEo ALERTA
II as
do despesas
§ 1º do art.59
da LRF)
5,4%
11.538.024,79
não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

FONTE: BALANCETE DA DESPESA

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerra-

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

mento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Renato Trevenzolli

Tatiani Regina Teixeira Fontes

Presidente da Câmara Muncipal

Contadora - CRC N° 1SP 257.011/O-3

Cristiane Aparecida Alves
Responsável pelo Controle Interno

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 148,20”

Renato Trevenzolli

Tatiani Regina Teixeira Fontes

Cristiane Aparecida Alves

Presidente da Câmara Muncipal

Contadora - CRC N° 1SP 257.011/O-3

Responsável pelo Controle Intern

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 003/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 06 de Março de 2020, observando as necessidades
dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07
(sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos
documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor
/ Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de
Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Imposto de Renda /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)

39.373.065-7

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

25.367.217-X

41.695.539-3

40.734.622-3

Rodrigo Falsetti
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Abril de 2018, observando as necessidades
dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionado(s) a manifestar interesse em assumir a vaga na característica
abaixo:

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 063/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO
ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS E DOENÇAS GRAVES NO INTESTINO, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 21/10/2021 às 14h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 30 de
setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO

-

-

-

40.928.646-1

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2021

Secretário de Saúde
Rua: Dr. José Alves,Autoridade
nº403 – Centro
– Mogi Mirim / SP
Competente-Decreto Nº 128/2021
CNPJ. 08.996.378/0001-07
"ESTA PUBLICAÇÃO
CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

-

-

44.128,17 44.128,17
44.128,17

Indenizações
Demissão
e Incentivos
DESPESASpor
NÃO
COMPUTADAS
(§ à1ºDemissão
do art.19Voluntária
da LRF)(II)

1- PARA O CARGO DE: MOTORISTA SAMU
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
05º
Luiz Fernando Marcondes
19000005

3- PARA O CARGO DE: TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
17901085

-

DESPESAS
COMPUTADAS
(§ 1ºdecorrentes
do art.19 dade
LRF)(II)
OutrasNÃO
Despesas
de Pessoal
Contratos de Terceirização (§ 1º do art.44.128,17
18 da LRF)

2- PARA O CARGO DE: TECNICO EM ENFERMAGEM 12X36 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.

12º

-

-

164.180,56

-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, no
interesse da Administração, em conformidade com o
disposto no inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, combinada com a Lei nº 9.648 de 27/05/1998,
tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Quadro de Editais da Câmara Municipal e no
Jornal de Circulação Regional.

Adriana Ap. Vianna Coelho Fraleoni

-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)

12 (doze) meses - 01/09/2021 à 31/08/2022, podendo

17900539

4.491.328,99
164.180,56

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)

Valor
Global R$ 15.887,28 (Quinze Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e
Anual (estimado) Vinte e Oito Centavos)

67º

-

Outras
Despesas
de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
Pessoal
Inativo
e Pensionistas

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)

(b)

-

4.655.509,55
4.491.328,99

Pessoal
Ativo
Pessoal
Inativo
e Pensionistas

Despesas de Exercícios Anteriores

PROCESSADOS

(b)

4.655.509,55(a)

DESPESA
Pessoal
AtivoBRUTA COM PESSOAL (I)

PARÁGRAFO ÚNICO – Faz parte integrante do presente
Contrato, independente da transcrição, a Proposta de
Preços da CONTRATADA.

1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Cassia Malvezzi De Assis
08º
17904418

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Contratação de empresa para a prestação de serviços de
telecomunicações nas modalidades STFC (serviço
telefônico fixo comutado) e Acesso a Internet IP Dedicado
nos termos de concessões e outorgas pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

Valor Mensal
(estimado)

(Últimos 12 Meses)
(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
LIQUIDADASRESTOS AINSCRITAS EM
PAGAR NÃO- RESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS

DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

VIGÊNCIA:

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

CONTRATANTE:

Embasamento Legal:

R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021
Ref.: SETEMBRO/2021

OBJETO:

R$ 1,00

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – VAGA TEMPORÁRIA
1- PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
CPF.
35º
Marcio Jhony Cardoso
328
36º

37º
38º
39º

346
155
609
733

387.645.548-05

Cássia Cristina Dos Santos Camargo

381.960.278-00

Gislene Inacio De Souza Goncalves De Aguiar

127.922.538-60

Karoline Andrea Souza

182.082.028-94

Camila Daidone Nogueira

316.456.048-61

Rua: Dr. José Alves, nº 403
Centro01–de
Mogi
Mirim
SP
Mogi– Mirim,
Outubro
de/2021
Rodrigo Falsetti
CNPJ. 08.996.378/0001-07
Presidente

24 de Setembro de 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL LICYTARE EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 256.100,40 (duzentos e
cinquenta e seis mil, cem reais e quarenta centavos). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur Nogueira,
29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DZ7 COMERCIAL EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de
limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 64.826,10 (sessenta e quatro mil
e oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur Nogueira, 29
de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INDAFORTE COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higienização. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 26.408,40 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais de limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 388.459,00 (trezentos
e oitenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur
Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA. Objeto: Registro
de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 5.150,00 (cinco mil e cento e cinquenta reais). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur
Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RICARDO GONÇALVES ITAPIRA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais de limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 648.531,28 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos). Data de assinatura:
31/08/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RODRIGO TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de
limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 194.699,00 (cento e noventa e
quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur Nogueira, 29 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 – PROC ADM
Nº 649-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais de limpeza e higienização. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 66.985,80 (sessenta e
seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Data de assinatura: 31/08/2021. Artur
Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 – PROC ADM
Nº 1164-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): BRAED EVENTOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços de
arbitragem para os eventos e campeonatos. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 16.349,90 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Data de assinatura: 02/09/2021.
Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 – PROC ADM
Nº 1164-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DG ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura contratação
de serviços de arbitragem para os eventos e campeonatos. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
70.994,95 (setenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). Data de assinatura: 02/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 – PROC ADM
Nº 5212-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): EFR TECH EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de fotocondutor, refil
de tintas e toners. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 37.702,05 (trinta e sete mil, setecentos
e dois reais e cinco centavos). Data de assinatura: 17/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 – PROC ADM
Nº 5212-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI EPP. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de fotocondutor, refil de tintas e toners. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total:
R$ 13.927,20 (treze mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Data de assinatura:
17/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 – PROC ADM
Nº 5212-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR ME. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição de fotocondutor, refil de tintas e toners. Vigência: 12 (doze)
meses. Valor total: R$ 6.271,78 (seis mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos).
Data de assinatura: 17/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 – PROC ADM
Nº 3597-6/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): AMÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA. Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de gás de cozinha (GLP A GRANEL, P13 E P45). Vigência: 12 (doze)
meses. Valor total: R$ 238.740,00 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e quarenta reais). Data
de assinatura: 21/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 – PROC ADM
Nº 3597-6/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Registro de preços para
futura aquisição de gás de cozinha (GLP A GRANEL, P13 E P45). Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 82.902,00 (oitenta e dois mil, novecentos e dois reais). Data de assinatura: 21/09/2021. Artur
Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 – PROC ADM
Nº 4567-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CIRURGICA UNIAO LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de 189.000 (cento e oitenta e nove mil) unidades de fraldas descartáveis infantis e geriátricas. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 95.040,00 (noventa e cinco mil e quarenta reais). Data de assinatura: 27/09/2021.
Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 – PROC ADM
Nº 4567-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): PAULO ROBERTO GUERRA DA SILVA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de
189.000 (cento e oitenta e nove mil) unidades de fraldas descartáveis infantis e geriátricas. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais). Data de assinatura:
27/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 – PROC ADM
Nº 4567-8/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP. Objeto: Registro de preços para
aquisição futura de 189.000 (cento e oitenta e nove mil) unidades de fraldas descartáveis infantis e
geriátricas. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Data de assinatura: 27/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 – PROC ADM
Nº 2883-1/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): A.V.P. ROSOLEN ME. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de
construção em geral. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 150.640,00 (cento e cinquenta mil,
seiscentos e quarenta reais). Data de assinatura: 28/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 – PROC ADM
Nº 2883-1/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): IVONE MARGARIDA BARBAM AZANHA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição
de materiais de construção em geral. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 149.990,00 (cento e
quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais). Data de assinatura: 28/09/2021. Artur Nogueira,
29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 – PROC ADM
Nº 2883-1/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): N DE OLIVEIRA ZAGGO – GESTAO DE NEGOCIOS. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de materiais de construção em geral. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 114.684,00
(cento e quatorze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Data de assinatura: 28/09/2021. Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 410,28”
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Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 052/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 052/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de fotocondutor, refil de
tintas e toners para as impressoras da Secretaria de Educação, conforme termo de referência deste
edital, tendo como detentora da Ata as empresas: EFR TECH EIRELI – CNPJ: 38.075.284/0001-58
no valor total de R$ 37.702,05 (Trinta e sete mil, setecentos e dois reais e cinco centavos); LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI EPP – CNPJ: 29.500.349/0001-74 no valor total
de R$ 13.927,20 (Treze mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos);
T. VERSURI
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR ME – CNPJ: 07.235.602/0001-77 no
valor total de R$ 6.271,78 (Seis mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). ANDRÉ
RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 052/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 052/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de fotocondutor, refil de
tintas e toners para as impressoras da Secretaria de Educação, conforme termo de referência deste
edital, tendo como detentora da Ata as empresas: EFR TECH EIRELI – CNPJ: 38.075.284/0001-58 no
valor total de R$ 37.702,05 (Trinta e sete mil, setecentos e dois reais e cinco centavos); LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI EPP – CNPJ: 29.500.349/0001-74 no valor total de R$
13.927,20 (Treze mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos);
T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR ME – CNPJ: 07.235.602/0001-77 no valor total
de R$ 6.271,78 (Seis mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). Artur Nogueira,
17 de setembro de 2021. DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO - Secretária Municipal De
Educação - Autoridade Competente - DECRETO Nº 017/2020.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 045/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 045/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição futura de 189.000 (cento e oitenta
e nove mil) unidades de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, conforme Termo de Referência Anexo I deste edital, tendo como detentora da Ata as empresas: CIRURGICA UNIAO LTDA – CNPJ:
04.063.331/0001-21 no valor total de R$ 95.040,00 - (Noventa e cinco mil e quarenta reais); ROSICLER CIRURGICA LTDA – CNPJ: 57.365.116/0001-41 no valor total de R$ 169.000,00 - (Cento e sessenta e nove mil reais); TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI – CNPJ: 24.155.164/000156 no valor total de R$ 25.000,00 - (Vinte e cinco mil reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 045/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 045/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição futura de 189.000 (cento e oitenta
e nove mil) unidades de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, conforme Termo de Referência Anexo I deste edital, tendo como detentora da Ata as empresas: CIRURGICA UNIAO LTDA – CNPJ:
04.063.331/0001-21 no valor total de R$ 95.040,00 - (Noventa e cinco mil e quarenta reais); ROSICLER CIRURGICA LTDA – CNPJ: 57.365.116/0001-41 no valor total de R$ 169.000,00 - (Cento e sessenta e nove mil reais); TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI – CNPJ: 24.155.164/000156 no valor total de R$ 25.000,00 - (Vinte e cinco mil reais).. Artur Nogueira, 24 de setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO - Secretária Municipal de Educação - Autoridade Competente - DECRETO
Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 056/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico n° 056/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de cemitério vertical,
conforme resolução nº 335/03 do CONAMA e RDC nº 20/2014 da ANVISA, tendo como vencedora, a
empresa: EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA LTDA, CNPJ Nº 22.446.464/0001-69, Total Fornecedor R$ 637.596,80 (seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos). Artur Nogueira, 28 de setembro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 056/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão
Eletrônico n° 056/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de cemitério vertical, conforme resolução nº 335/03 do CONAMA e RDC nº 20/2014 da ANVISA, tendo como vencedora, a empresa: EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA LTDA, CNPJ Nº 22.446.464/0001-69, Total
Fornecedor R$ 637.596,80 (seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos). Artur Nogueira, 28 de setembro de 2021. GLAUCI DE SOUZA BARBOSA, Secretária da
Administração - Autoridade Competente - DECRETO Nº 017/2020.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 066/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE (LEITE PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, INTEGRAL), CONFORME TERMO
DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização: 18/10/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 29 de
setembro de 2021.
AMARILDO BOER
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES
Secretário de Esportes e Lazer
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
FERNANDO ARRIVABENE
Secretário de Obras e Engenharia
JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
Secretário Planejamento Obras Serviços Municipais
GLAUCI DE SOUZA BARBOSA
Secretária Municipal de Administração
JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
Secretário Planejamento Obras Serviços Municipais
MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS
Secretária de Finanças
RENATO FERNANDO CARLINI
Secretário de Cultura e Turismo
ROBERTO DAHER
Secretário de Segurança Publica
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 035/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 035/2021, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, equipamentos, móveis e utensílios,
destinados para uso na entidade APAE de Artur Nogueira, conforme termo de referência- Anexo I deste edital - CONVENIOS FEDERAIS, tendo como detentora da Ata a empresa: COMERCIAL INFOMED
LTDA ME, CNPJ Nº 07.910.017/0001-25, Total Fornecedor R$ 87.050,00 (oitenta e sete mil e cinquenta
reais); DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ Nº 24.419.569/0001-54,
Total Fornecedor R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais); MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO
EIRELI EPP, CNPJ Nº 18.472.961/0001-64, Total Fornecedor R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais); MERCADAO DAS BALANCAS INTERIOR EIRELI EPP, CNPJ Nº 17.336.296/0005-42,
Total Fornecedor R$ 17.558,65 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos). Artur Nogueira, 28 de setembro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 035/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 035/2021, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, equipamentos, móveis e utensílios,
destinados para uso na entidade APAE de Artur Nogueira, conforme termo de referência- Anexo I deste edital - CONVENIOS FEDERAIS, tendo como detentora da Ata a empresa: COMERCIAL INFOMED
LTDA ME, CNPJ Nº 07.910.017/0001-25, Total Fornecedor R$ 87.050,00 (oitenta e sete mil e cinquenta
reais); DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ Nº 24.419.569/0001-54,
Total Fornecedor R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais); MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO
EIRELI EPP, CNPJ Nº 18.472.961/0001-64, Total Fornecedor R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais); MERCADAO DAS BALANCAS INTERIOR EIRELI EPP, CNPJ Nº 17.336.296/0005-42,
Total Fornecedor R$ 17.558,65 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos). Artur Nogueira, 28 de setembro de 2021. AMARILDO BOER, Secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social - Autoridade Competente - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 86,79”

24 de Setembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
1ª, 2ª e 3ª Convocações

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
Atendendo ao disposto no Inciso XX do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Pregoeira
da Câmara Municipal de Cosmópolis nomeada conforme Ato da Mesa nº 05/2021, Adriana de Cássia Garcia Cabrini, comunica a ADJUDICAÇÃO do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a
aquisição de roteadores, switches, computadores, monitores, nobreaks, impressoras multifuncionais
com tanque de tinta, notebooks, licenças Windows 10 Pro, licenças Office 2019 Home and Business
e licenças Windows Server 2019 Standard conforme as quantidades e especificações constantes
no Anexo I – Termo de Referência, Processo nº 25.340/2021, à empresa SPAZZIO COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.598.482/0001-47, com
proposta no valor total de R$ 190.555,00 (cento e noventa mil quinhentos e cinquenta e cinco reais).
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 24 DE SETEMBRO DE 2021.
Adriana de Cássia Garcia Cabrini
Pregoeira

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

De acordo com o Artigo 48º do Estatuto Social da Uniser da Baixa Mogiana, Cooperativa de Trabalho
dos Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais, ficam
os senhores cooperados desta Cooperativa convocados à Assembleia Geral Especial do dia 18 de
Outubro de 2021 a ser realizada às 18hs (dezoito horas) em primeira convocação, às 19hs (dezenove
horas) em segunda convocação e às 20hs (vinte horas) em terceira e última convocação. O quórum
para instalação da Assembleia Geral Especial, considerado o número de cooperados em condições
de votar na data da publicação do edital de convocação, é o seguinte: o quórum mínimo de instalação das assembleias gerais será de 2/3 (dois terços) do número de sócios, em primeira convocação;
metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação; 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida
a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove)
sócios matriculados.
O local da Assembleia Geral Especial será na sede da ACIMG, Associação Comercial e Industrial de
Mogi Guaçu, localizada á Rua Quinze de Novembro, 60 - Centro, Mogi Guaçu - SP, 13840-017, quando serão tratados os seguintes assuntos da ordem do dia:
I - sobre gestão da cooperativa;
II - disciplina, direitos e deveres dos sócios;
III - planejamento e resultado econômico dos projetos;
IV - contratos firmados;
V - organização do trabalho.
Somam-se 88 (oitenta e oito) os cooperados em condições de votar nesta Assembleia.

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Mogi Mirim, 30 de Setembro de 2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
Atendendo ao disposto no Inciso XXII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis, Renato Trevenzolli, comunica a HOMOLOGAÇÃO do
processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de roteadores, switches, computadores,
monitores, nobreaks, impressoras multifuncionais com tanque de tinta, notebooks, licenças Windows
10 Pro, licenças Office 2019 Home and Business e licenças Windows Server 2019 Standard conforme as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, Processo nº
25.340/2021, à empresa SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.598.482/0001-47, com proposta no valor total de R$ 190.555,00 (cento
e noventa mil quinhentos e cinquenta e cinco reais).
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 27 DE SETEMBRO DE 2021.
Renato Trevenzolli
Presidente

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”
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_______________________________________
Paulo Sérgio Martins
Diretor Presidente da UNISER da Baixa Mogiana

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS RECURSOS
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP torna público o EDITAL DE RESULTADO
DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS RECURSOS do Concurso
Público nº 01/2021. O referido arquivo, na íntegra, será publicado nos endereços eletrônicos www.
camaracosmopolis.sp.gov.br e www.aplicativaassessoria.net a partir desta data.
Cosmópolis, 1 de outubro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 37,05”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA
O Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP faz saber que realizará, por meio da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., sob supervisão da Comissão Especial nomeada por meio da Portaria nº 846 de 30 de agosto de 2021, em datas, locais e horários a
serem oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal
de 5 de outubro de 1988, a Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 2692/03 atualizada e as demais
Leis Municipais em vigor, de vaga para o Emprego Público de Coordenador Legislativo Financeiro e
Recursos Humanos, descrito na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do edital do Concurso Público
nº 01/2021. O edital, na íntegra, e seus anexos serão publicados nos endereços eletrônicos www.
aplicativaassessoria.net e www.camaracosmopolis.sp.gov.br a partir desta data. As inscrições serão
realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net, iniciando-se no dia 20
de setembro de 2021 e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 4 de outubro de 2021.
Cosmópolis, 17 de setembro de 2021.

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 016/2021
PROCESSO: 020/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: L. Rezende da Costa Saúde e Segurança do Trabalho
Objeto: Fica prorrogado o presente contrato a partir de 19 de setembro de 2021 pelo período de mais
30 dias, com encerramento em 19 de outubro de 2021.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Data Assinatura: 18 de setembro de 2021

RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 031/2021
PROCESSO: 030/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: REZENDE CENTRIFUGAS LTDA
OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato no valor de R$ 3.326,44, equivalente a 25% do contrato inicial, conforme descrito na cláusula segunda do mesmo.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Data Assinatura: 16 de setembro de 2021

CONTRATO - 035/2021
PROCESSO – 033/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: R.B.M. Comercio e Assistência Técnica de Motores e Bombas Hidraulicas Ltda.
Objeto: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços especializados de assistência técnica e manutenção no CONJ. MOTO BOMBA EBARA M6G 35HP 380V e EBARA BHS 512 -22.
VALOR de R$ 7.965,55 ( Sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos ) sendo o pagamento efetuado integralmente em 28 (vinte e oito) dias após a emissão da nota
fiscal, que será emita somente após aprovação do gestor do contrato quanto aos serviços realizados.
Data Assinatura: 22 de setembro de 2021
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006999-40.2017.8.26.0362
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sérgio Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc.

EXTRATO DE CONTRATO ADITADO
CONTRATO: 044/2017
CONVITE: 006/2020
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: MASTER CONTROL LTDA
OBJETO: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 meses, tendo como vigência de 03 de
outubro de 2021 a 03 de outubro de 2022, de acordo com o contrato inicial e conforme Lei.
Aplica-se o índice INPC a título de reposição inflacional, conforme Lei Complementar Municipal nº.
504/2011 e previsto em contrato, obtendo o índice de 10,421830%.
Valor Global deste termo aditivo : R$ 122.170,67 (Cento e Vinte e Dois Mil Cento e Setenta Reais
e Sessenta e Sete Centavos).
Data Assinatura: 01 de outubro de 2021
EDITAIS DE PROCLAMAS
_______________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
RODOLFO DANIEL CAZOTI, solteiro, de nacionalidade brasileira, Especialista de Operações,
natural de Jaguariúna - SP, residente à Rua José Zonzini, 378, Jardim Vila Rica I, Santo Antônio
de Posse - SP, filho de NATALINO APARECIDO CAZOTI e de VÉRA LUCIA AUGUSTO CAZOTI;
e JULIANA APARECIDA DE SOUZA solteira, Gerente de Negocios, natural de Santo Antônio de
Posse - SP, residente à Rua José Zonzini, 378, Jardim Vila Rica I, Santo Antônio de Posse - SP,
filha de DEISE LUCI DE SOUZA.
_________________________________________________________________
JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA, solteiro, de nacionalidade brasileira, mestre de óbras, natural de Amparo - SP, residente na Fazenda Marambaia, s/n, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP,
filho de APARECIDO MACHADO DA SILVA e de HELENA GONÇALVES DA ROCHA SILVA; e TAINA DE OLIVEIRA SILVA solteira, de nacionalidade brasileira, merendeira, natural de Campinas - SP,
residente na Fazanda Marambaia, s/n, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP, filha de CLAUDIO
JOSÉ DA SILVA e de SANDRA CRISTINA DE MACEDO OLIVEIRA.
_________________________________________________________________
WELLINGTON DA SILVA GREGORIO, solteiro, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, natural de Jaguariúna - SP, residente na Fazenda Marambaia, s/n, Ressaca, Santo Antonio de Posse
- SP, filho de EDUARDO GREGORIO e de LEANDRA DA SILVA; e BRENDA RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOSsolteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Mogi Mirim - SP, residente na
Fazenda Marambaia , s/n, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP, filha de WILSON ALVES DOS
SANTOS JUNIOR e de JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA.
_________________________________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 30 de setembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

FAZ SABER a(o) AMAURI BARBOSA LEITE, CPF 308.165.051-87, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda, alegando em síntese ser credor do Requerido pela quantia de R$ 2.871,14 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quatorze centavos), representado pelos cheques do Banco Itaú, agência 0031, da Conta nº 67716-4, emitidos pelo Requerido.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar
o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi
Guacu, aos 29 de setembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 059/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE PROJETORES INTERATIVOS MULTIMÍDIA DE ULTRA E CURTA DISTÃNCIA,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. Data da
Realização 19/10/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br
(Portal da Transparência). Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021.
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 064/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E TELEFONES IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL, Data da Realização
20/10/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O
edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 29 de setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretário de Saúde
Autoridade Competente-Decreto Nº 128/2021
MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
AUTORIDADE COMPETENTE-DECRETO Nº 128/2021

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

24 de Setembro de 2021
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a manifestar interesse em assumir a vaga na
característica abaixo:

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – VAGA TEMPORÁRIA
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
19º

17902055

Thais Fernanda Da Silva

49.010.444-7

20º

17900506

Ana Carolina Pinotti

49.040.575-7

21º

17904277

Lais Cristina De Oliveira Antonio

37.575.595-0

2- PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE COZINHA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
12º
Leir Jesus Ribeiro
17903462
13º

17904339

Flavia Ribeiro De Oliveira

3- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
16º
Maria Elvira Marchezin Barreta
17903039
17º

17902731

Jéssica Querido Zanaga

4- PARA O CARGO DE: PORTEIRO/CONTROLADOR DE FLUXO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
3º
Andréia Ap. Alves Ramos De Oliveira
17904357
4º
5º
6º

17900387
98300084
17904155

33.966.687-0
33.966.754-0

43.777.439-9
36.332.973-0

41.949.560-5
94574042

Carlos Roberto Mancini

93781441

5- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
05º
Feliciana Franco De Oliveira Santana
17902605

1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
16º
Ricardo Gabriel Da Silva
17903037
17º

18º

98300099
98300122

39.594.768-6

Marcelo De Moraes

29.811.385-5

Renato Martini

44.530.467-4

2- PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE COZINHA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
11º
Michele Cristinac Colombo
17900181

33966670

3- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.

Germano Ferreira Da Silva
Éder Ap. Da Silva

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)

45.219.378-3

15º

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

Juliana Ap. Dias

4- PARA O CARGO DE: PORTEIRO/CONTROLADOR DE FLUXO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
01º
Júlio Rodrigo Souza Da Silva
17901908
02º

28938953

17901458

17902367

Wilson Valdissera Júnior

5- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
04º
Jeanne Rosa Alves
17902828

30.853.525-x

57.250.428-7
18.621.486-8

47.959.796-0

Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
nº 02/2018
Rua: Dr. José Alves, nº403Processo
– Centro Seletivo
– Mogi Mirim
/ SP
CNPJ. 08.996.378/0001-07
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 01
de outubro de 2021 à 07 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
02/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
42º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Isabela Queiroz Romao
Holambra, 01 de outubro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE
“08Dr.
DEJosé
ABRIL”
– CON8.
Rua:
Alves,
nº403 – Centro – Mogi Mirim / SP
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
CNPJ. 08.996.378/0001-07
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Abril de 2018, observando as necessidades
dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07
(sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos
documentos admissionais: (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor
/ Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de
Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens / Certidão de
Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a contratação
obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi
selecionado.
O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente,
conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)
1- PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
CPF.
Josenilda Santos De Sales
28º
179
29º

30º
31º
32º
33º
34º

157
390
286
564
129
196

167.768.178-04

Juliana Barbosa De Brito Bueno

290.275.958-44

Gabriela Silva Santos

429.639.998-52

Elias Tin De Souza

296.082.118-16

Marli Moreira Da Silva

245.991.798-84

Amanda Josiele Macedo

369.176.818-06

Nilcelio Jose Dos Reis
Mogi Mirim, 01 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 060/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE DISPENSER DE SABONETE; ALCOOL; PAPEL TOALHA E LIXEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 21/10/2021 às 09h00.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo
será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 30 de setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária de Saúde
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Rua: Dr. Jose Alves, nº 403 – Centro – Mogi Mirim / SP
CNPJ. 08.996.378/0001-07

7036374608

