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Ferraz de Vasconcelos 
já vacinou 30.569 pesso-
as com a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. A 
imunização está ocorrendo 
no município desde janeiro 
deste ano. 14.007 ferrazen-
ses também já receberam 
a segunda dose contra o 
novo coronavírus até a últi-
ma segunda-feira (31).

Atualmente, a cidade 
está imunizando pessoas 
com 18 anos ou mais com 
comorbidades, pessoas 
com 60 anos ou mais sem 
comorbidades, profissio-
nais do transporte público 
e da área da saúde, e ain-
da gestantes e puérperas 
com comorbidades.

Cabe destacar que para 
a primeira dose, está sen-
do aplicado o imunizante 
Astrazeneca/Oxford. Já 
a Coronavac, está sendo 

aplicada para a segun-
da dose e para a primeira 
dose somente em gestan-
tes e puérperas com co-
morbidades.

De acordo com a titular 
da Saúde municipal, Kelly 
Hungria, apesar do núme-
ro expressivo, a adesão 
por parte dos munícipes 
pode ser ainda maior. “Fi-
camos muitos felizes por 
Ferraz já ter mais de 30 mil 
imunizados com a primei-
ra dose contra a Covid-19, 
mas também sabemos 
que muitos que já podem 
ser vacinados contra a 
doença ainda não procu-
raram um polo de vacina-
ção. Pedimos para que 
não percam esta oportu-
nidade, considerando que 
apenas a vacina salva vi-
das”, disse a secretária.

A vacina contra a Co-

vid-19 está sendo aplicada 
na Igreja Nossa Senhora 
da Paz, no Centro, das 8 
às 15 horas, e nos postos 
de saúde do Jardim Rosa-
na, Jardim Bela Vista, Vila 
Margarida, Vila São Pau-
lo, Cidade Kemel, Santo 
Antônio e Jardim Yone, 
até às 13 horas.

Vacina contra a gripe
A Secretaria de Saúde 

de Ferraz também já vaci-
nou quase 20 mil pessoas 
contra a gripe. A aplicação 
está ocorrendo de segun-
da a sexta-feira em todos 
os 13 postos de saúde da 
cidade. Atualmente, o pú-
blico-alvo são crianças de 
6 meses a menores de 
6 anos, profissionais da 
saúde, gestantes, puérpe-
ras e ainda pessoas com 
60 anos ou mais.
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FERRAZ JÁ IMUNIZOU MAIS DE 30 MIL
PESSOAS CONTRA A COVID
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                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

 
 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
DECRETOS: 
 
Decreto n° 6397 de 31 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Excesso de Arrecadação”, autorizado 
no Inciso I do Art.7º da Lei Municipal n° 3417 de 21 de dezembro de 2020.” 
 
Decreto n° 6398 de 31 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Excesso de Arrecadação”, autorizado 
no Inciso I do Art.7º da Lei Municipal n° 3417 de 21 de dezembro de 2020.” 
 
Decreto n° 6399 de 31 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a Progressão Funcional Horizontal dos profissionais da educação da Prefeitura 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, que especifica.” 
 
Ferraz de Vasconcelos, 1 de junho de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Estado de São Paulo 
Secretaria Municipal de Administração 

 
 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº.38.558, de 31 de maio de 2021. 
“Cessa função gratificada, que especifica.” 
Katia Aparecida Loures Fogaca 
 
PORTARIA Nº.38.559, de 31 de maio de 2021. 
“Designa servidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para 
exercício de função gratificada, de acordo com a Lei Complementar n° 227, de 15 de 
dezembro de 2009, em seu art.54, § 1°; regulamentada pelo Decreto n° 5.261, de 
12 de julho de 2010.” 
Claudia Farias Ferreira 
 
PORTARIA Nº.38.562, de 1 de junho de 2021. 
“Dispõe sobre a exoneração de Secretária Municipal, a pedido.” 
Cecília Cortez da Cunha Cruz 
 
PORTARIA Nº.38.563, de 1 de junho de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação de Secretária Municipal que especifica.” 
Adriane Gallo Alcantara da Silva – Secretária Municipal de Educação. 
 
Ferraz de Vasconcelos, 1 de junho de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 
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Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos 
- Estado de São Paulo - 

COMUNICADO 

 

  A Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo da 

Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, COMUNICA que está agendada para o dia 16 

de junho do corrente, às 10h, a AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL por videoconferência (em 

decorrência da pandemia do coronavírus - COVID-19) para prestação de contas da Secretaria 

Municipal de Educação, referente ao exercício de 2020, nos termos da Lei Municipal nº 

3.267, de 18 de dezembro de 2015.  

  A Comissão INFORMA ainda que: 

  I – a Audiência Pública Virtual poderá ser assistida on-line (ao vivo) por meio 

de acesso ao link “AUDIÊNCIAS VIRTUAIS” que estará disponível no site oficial da Câmara 

Municipal: www.camaraferraz.sp.gov.br; ou por meio de acesso ao seguinte endereço: 

https://www.youtube.com/channel/UCgx03eQ-eetxesLU-HNzoJQ   

  II – a população e demais interessados poderão realizar perguntas sobre a 

prestação de contas apresentada, a serem formuladas por meio dos comentários (chat) 

durante a transmissão on-line (ao vivo), bem como eventuais questionamentos a respeito 

dos dados apresentados, que não sejam esclarecidos na audiência, poderão ser 

encaminhados pelos interessados posteriormente à Secretaria Municipal de Educação, pelo 

e-SIC da Prefeitura.  

  Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 1º de junho de 2021. 

 
Ver. Alexandro Santos Alves Silva 

Presidente da CPSECLT 
 
 

ATOS DO LEGISLATIVO

COMUNICADO



Expediente

Vice-Prefeito: Daniel Balke
Prefeita Municipal: Priscila Gambale

Produção: Secretaria de Comunicação Social

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200
Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Unidade Físcal 
do município

UFM R$107,52
2021

Uma campanha da 
Prefeitura de Ferraz

de Vasconcelos

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

TELEFONES ÚTEIS

Policia Militar:
190
Guarda Civil Municipal:
153 ou (11) 4679-4334
Samu:
192
Bombeiros:
193
Transito:
(11) 4674-4000
Ouvidoria:
(11) 4674-7839
Defesa Civil:
(11) 4676-1947 ou (11) 95310-2217
Vigilância Sanitária/Zoonoses:
(11)4674-3458 e (11) 4676-6812
Iluminação Pública (CTIP) :
(11) 4674-7827

PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

Boletim Ofícial do Município (BOM)
Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017
comunicacaosocial@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado Sars-Cov-2, ele apresenta um 
aspecto que tem uma variação de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 pode 
ser assintomático ou oligossintomático (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo por meio de: Toque do aperto de mão contaminadas; Gotículas de saliva; 
Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, 
mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

Os sintomas da covid-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG 
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois 
dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns 

(anosmia) Alteração do paladar (ageusia) Distúrbios gastrintestinais 
(náuseas/vômitos/diarreia) Cansaço (astenia)/Diminuição do apetite 
(hiporexia)/Dispnéia ( falta de ar)

O que você precisa saber

Como ocorre a transmissão ?

Quais são os sintomas

@prefeituraferrazdevasconcelos
 Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br


