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Governador libera R$ 4 milhões 
para Operação Tapa-Buraco

O prefeito de 
Ferraz de Vascon-
celos, José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta, se reu-
niu nesta terça-feira 
(8 de maio) com o 
governador de São 
Paulo, Márcio França, 
no Palácio dos Ban-
deirantes, na Capi-
tal. No encontro, o 
governador liberou 
para a cidade uma 
verba de R$ 4 milhões 
que será destinada 
a Operação Tapa-
-Buraco. 

As obras deverão 
ser iniciadas daqui 
no máximo 25 dias, 
depois que o montante 
chegar ao município 
e o prefeito Zé Biruta 
assinar a ordem de 
serviço. Além disso, 
na oportunidade, 
também foi decidido 
que se Ferraz, depois 
de aplicar esta ver-
ba precisar de mais 
alguma quantia para 
terminar os serviços, 
esta será possível. 

Vale ressaltar que 
na cidade já está 
ocorrendo a “Ope-
ração Tapa-Buraco 
2018” nas vias de 
mais movimentação. 
A verba do Fundo 
Metropolitano de 
Financiamento e In-
vestimento (Fumefi) 
2017, que gira em torno 
de R$ 4,4 milhões, 
já está em fase final 
de licitação, e o Fu-
mefi 2018 deve ser 
licitado ainda neste 
mês para a conti-
nuação dos serviços 
de recapeamento. Ao 

nicípios do Alto Tietê 
(Condemat): Rodrigo 
Ashiuchi (Suzano), 
Jarbas Ezequiel de 
Aguiar (Biritiba Mirim), 
Gustavo Henric Cos-
ta (Guarulhos), Fábio 
Porto (Santa Isabel), 
Gian Lopes (Poá), Van-
derlon Oliveira Gomes 
(Salesópolis), Mamoru 
Nakashima (Itaquá), 
entre outros. 

Fernando Felippe

OBRAS

todo, neste ano, serão 
investidos em pavi-
mentação na cidade 
aproximadamente R$ 
14 milhões. 

O prefeito Zé 
Biruta agradeceu a 
receptividade do go-
vernador e ressaltou 
a importância desta 
conquista para Ferraz. 
“O governador Már-
cio França foi muito 

atencioso, ouviu mi-
nhas reivindicações, 
o que resultou em 
R$ 4 milhões vindo 
para Ferraz. O reca-
peamento é um dos 
maiores problemas da 
cidade atualmente e 
a solução para isto 
já é uma realidade. 
Vamos, com certeza, 
continuar o trabalho 
com seriedade e 

transparência para 
orgulhar cada mo-
rador”, destacou o 
chefe do Executivo 
ferrazense. 

Também na reunião 
estiveram presentes 
o deputado estadual 
André do Prado e os 
prefeitos das 11 ci-
dades integrantes do 
Consórcio de Desen-
volvimento dos Mu-
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ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

PORTARIAS: 

 

PORTARIA Nº. 32.790, de 2 de maio de 2018. 

“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Edna Vila Nova Lima) 

 

PORTARIA Nº. 32.794, de 2 de maio de 2018. 

“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Claudio Vieira Freire) 

 

PORTARIA Nº. 32.795, de 2 de maio de 2018. 

“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Edmar José de Andrade) 

 

PORTARIA Nº. 32.796, de 2 de maio de 2018. 

“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Cintia Luiza Correa de Almeida) 

 

PORTARIA Nº. 32.810, de 4 de maio de 2018. 

“Instaura Sindicância.” 

 

PORTARIA Nº. 32.812, de 4 de maio de 2018. 

“Constitui comissão especial para acompanhar a execução de Concurso Público.” 

(Edital nº 02/2018) 

 

PORTARIA Nº. 32.814, de 7 de maio de 2018. 

“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Andréia Alves da Silva Gonçalves) 

 

PORTARIA Nº. 32.815, de 7 de maio de 2018. 

“Determina a instauração de novo Processo Administrativo Sindicante, que especifica.” 

 

PORTARIA Nº. 32.816, de 7 de maio de 2018. 

“Determina a instauração de novo Processo Administrativo Sindicante, que especifica.” 

 

PORTARIA Nº. 32.817, de 7 de maio de 2018. 

“Determina a instauração de novo Processo Administrativo Sindicante, que especifica.” 

 

PORTARIA Nº. 32.818, de 8 de maio de 2018. 

“Determina a instauração de novo Processo Administrativo Sindicante, que especifica.” 

 

Ferraz de Vasconcelos, 9 de maio de 2018. 

Secretaria de Administração - Divisão de Expediente e Documentação  

Ferraz promove Dia D contra a H1N1

Fernando Felippe

A Secretaria de 
Saúde de Ferraz 
de Vasconcelos 
promoverá o Dia 
D da Campanha 
Nacional de Va-
cinação contra a 
Influenza H1N1, 
neste sábado (12 
de maio). A ação 
será realizada em 
12 Unidades Bá-
sicas de Saúde 
(UBS’s) e contará 
com três postos 
volantes em pon-
tos diferentes na 
cidade. O públi-
co-alvo deverá ir 
até ao local com 
RG e carteira de 
vacinação. 

O município tem 
um estoque de 
aproximadamente 
57 mil doses, mas 
vale ressaltar que 
tanto durante a 
semana, como no 
Dia D, a vacinação 
é direcionada ape-
nas aos públicos 
alvos: pessoas a 
partir de 60 anos, 
crianças de seis 
meses a cinco 
anos de idade, 
trabalhadores da 
área de saúde, 
professores das 
redes pública e 
privada, mulhe-
res gestantes e 
puérperas, indí-
genas, pessoas 
privadas de liber-
dade (incluindo 
adolescentes cum-
prindo medidas 
socioeducativas), 
profissionais do 
sistema prisional 
e portadores de 
doenças que au-
mentam o risco 
de complicações 

em decorrência 
da influenza.

No Dia D, as 
UBS’s funcio-
narão entre 8 e 
17 horas, já os 
postos volantes 
estarão dispostos 
em duas lojas de 
redes atacadistas 
da cidade, sendo 
uma na Avenida 
Governador Jâ-
nio Quadros,51, no 
Parque Dourado, 
e outra na Ave-
nida Presidente 
Tancredo Neves, 
altura do número 
2.800, no Núcleo 
Itaim, e outro posto 
volante em um 
supermercado lo-
calizado na Rua 
Gilda, 153, na Vila 
do Americano, que 
atenderão das 9 

às 16 horas.
Desde o começo 

da Campanha no 
município, pouco 
mais de oito mil 
ferrazenses foram 
vacinados, mas 
a meta é vaci-
nar 90% de cada 
grupo prioritário, 
sendo 33,990 
munícipes. Em 
2016 foram 19 
casos positivos 
da doença e em 
2017 foi apenas um 
caso positivo. Em 
2018, até agora, 
nenhum caso foi 
notificado.

De acordo com 
o prefeito José 
Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Bi-
ruta, a procura 
pela dose ainda 
está baixa. 


