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Na próxima 
segunda-feira, 11 
de maio, Ferraz de 
Vasconcelos inicia 
a terceira fase da 
campanha de vacinação 
contra a gripe. Nesta 
etapa, os públicos-
alvo são crianças de 
6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes, 
puérperas, pessoas 
com deficiências, 
professores da rede 
pública e privada e 
adultos de 55 a 59 

com o resultado que 
estamos obtendo com 
a imunização contra 
a gripe em Ferraz, 
afinal a população 
aderiu de forma muito 
satisfatória. Esperamos 
que a terceira fase 
seja tão proveitosa 
quanto as outras e 
destacamos que, a 
vacina não protege 
contra a Covid-19, 
mas também é e 
suma importância”, 
afirmou Priuli.

Aurélio Alves

anos.
A dose será 

aplicada em doze 
postos de saúde da 
cidade, das 8 às 16 
horas. É necessário 
apresentar documento 
de identificação com 
foto. De início, serão 
d isponib i l i zadas 
9,9 mil vacinas. 
O abastecimento 
acontece no recorrer 
da campanha. A 
Prefeitura pretende 
vacinar 90% de cada 

grupo prioritário até 
o dia 22 de maio, 
quando a campanha 
deve ser encerrada.

Desde o começo 
da imunização, em 
23 de março, a 
municipalidade já 
vacinou mais de 23 
mil pessoas entre 
idosos com mais de 
60 anos de idade, 
trabalhadores da 
saúde, pessoas 
portadoras de 
doenças crônicas 

não
transmissíveis e 

outras condições 
clínicas especiais, 
funcionários das 
forças de segurança 
e salvamento, etc.

De acordo com o 
secretário municipal de 
Saúde, Aloísio Lopes 
Priuli, a campanha 
tem atingido seu 
objetivo na cidade 
e ultrapassado as 
expectativas da pasta. 
“Estamos muito felizes 

TERCEIRA FASE DA VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE COMEÇA EM FERRAZ
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ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  

PORTARIAS: 

 

PORTARIA Nº. 36.661 de 28 de abril 2020. 

 “Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

 (Nelice Marchetti Machado) 

 

PORTARIA Nº. 36.662, de 28 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 

 (Daiany Carmel Silva) 

 

PORTARIA Nº. 36.663, de 29 de abril de 2020. 

“Nomeia membros para compor comissão Coordenadora e equipe Técnica de Monitoramento,           

Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, e dá outras             

providencias.” 

(Alessandra Cristina Coelho Loureiro, Elisangela Aparecida dos Santos, Gisele de Oliveira            

Lima, Paula Trevizoli, Reginaldo da Silva Oliveira e Rosimeire Margarida dos Santos) 

 

PORTARIA Nº. 36.664, de 29 de abril de 2020. 

“Dispõe sobre substituição de servidor conforme previsto nos arts. 64, 65 e 66 da Lei                

Complementar n° 167, de 13 de dezembro de 2005- ESPMFV, que especifica.” 

 (Leandro Rodrigues Monteiro) 

 

PORTARIA Nº. 36.665, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre a exoneração de servidor.” 

 (Paulo Emilio Carneiro dos Santos) 

 

PORTARIA Nº. 36.666, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para Cargo em comissão.” 

 (Fabio Cruz de Sales) 

 

PORTARIA Nº. 36.667, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre a exoneração de servidor.” 

 (Sueli Paula Cirino) 

 

PORTARIA Nº. 36.668, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para Cargo em comissão.” 

 (Sueli Paula Cirino) 

 

PORTARIA Nº. 36.669, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre a exoneração de servidor.” 

 (Denise Pessoa da Trindade Dilai) 

 

PORTARIA Nº. 36.670, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre a exoneração de servidor.” 

 (Jusselino Urtiga de Oliveira) 

 

PORTARIA Nº. 36.671, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para Cargo em comissão.” 

(Denise Pessoa da Trindade Dilai) 

 

PORTARIA Nº. 36.672, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para Cargo em comissão.” 

(Jusselino Urtiga de Oliveira) 

 

 

PORTARIA Nº. 36.673, de 30 de abril de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para Cargo em comissão.” 

(Paulo Emilio Carneiro dos Santos) 

 

PORTARIA Nº. 36.674, de 4 de maio de 2020. 

 “Concede licença paternidade.” 

(Albert de Oliveira) 

 

PORTARIA Nº. 36.675, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Luiz Cardoso de Souza) 

 

PORTARIA Nº. 36.676, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Vanderlei Moreira) 

 

PORTARIA Nº. 36.677, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Ronald Finamor Rejowski) 

 

PORTARIA Nº. 36.678, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Dino Giordan) 

 

PORTARIA Nº. 36.679, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Albert de Oliveira) 

 

PORTARIA Nº. 36.680, de 6 de maio de 2020. 

 “Licença prêmio em gozo.” 

(Paulo Sergio Squassoni) 

 

PORTARIA Nº. 36.683, de 6 de maio de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão.” 

(Elisa Fumie Takehara) 

 

PORTARIA Nº. 36.684, de 6 de maio de 2020. 

 “Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão.” 

(Rodrigo Carlos da Silva) 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 11 de maio de 2020. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO

Prefeitura Municipal de
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Há muitos animais 
precisando de um 
lar e de carinho. 

Animais não são brin-
quedos e não são des-
cartáveis;

A vacinação antirrábica 
é obrigatória
e gratuita. Fique sempre 
atento a programação
do seu município.

Para evitar que seu animal fique doente 
ou possa transmitir doenças você deve:     
mantê-lo em local limpo;
proporcionar abrigo e alimentação ade-
quados;
vacinar e levar periodicamente seu 
animal a um veterinário.

Adote ao invés de comprar um animal, 
assim você ajuda os animais abandona-
dos e não estimula o comércio que, 
muitas vezes é praticado de modo 
abusivo e cruel;

Não deixe seu cão solto pelas 
ruas. 

Durante os passeios use 
sempre guias e coleiras.

A castração reduz o número 
de animais abandonados e o 
risco de  tumores;

Animais possuem comporta-
mentos diferentes e individu-
ais. Respeite a natureza do 
seu animal!    

VACINE-SE
!

Não deixe que as 
doenças já erradicadas 
no país voltem

4674-3458
Departamento de Vigilância em Saúde

secretaria municipal de saúde

DÚVIDAS
compareça à sua 
unidade de saúde 
e previna-se


