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Decretos e Portarias aliam ações de transparência e ética
Em seu primeiro ato como prefeito, Caique Rossi criou procedimento anticorrupção e anunciou corte de gastos. No
feriado de sexta-feira, 1º de janeiro, o prefeito publicou dois decretos que estão relacionados diretamente à
administração municipal. O primeiro decreto cria o procedimento anticorrupção no âmbito da administração pública
direta e indireta da cidade, incluindo órgãos, autarquias, empresas públicas e fundações criadas pelo poder público
municipal ou que mantenham contratos e/ou convênios com o poder público municipal. Já o segundo dispõe sobre
medidas de contenção de gastos para manter o equilíbrio econômico e financeiro também na administração direta
e indireta. Ele fixa diretrizes e restrições para reduzir e otimizar as despesas e ampliar as receitas.

Programa de Integridade Pública
Ao decretar a instituição do procedimento anticorrupção, Caique determinou ou prazo de 30 dias para ser elaborado
o ProIP (Programa de Integridade Pública), documento que deve ser desenvolvido em conjunto pela Procuradoria
Geral do Município e a Secretaria Municipal de Governo e Gestão Participativa.
De acordo com o decreto, o programa visa estruturar e sistematizar um conjunto de diretrizes e normativas voltadas
à promoção da ética e da integridade e implementar ações relacionadas à boa governança, planejamento estratégico,
gestão de riscos, controles internos, gestão de pessoal, transparência e controle financeiro.
Entre os princípios previstos no ProIP está a não tolerância de eventuais atos lesivos à integridade da administração
pública municipal direta e indireta e a realização de ações para detectar, interromper e punir os responsáveis por
condutas inadequadas. A partir do programa, devem ser promovidas ações educacionais sobre temas relacionados
à integridade, ética, conduta, planejamento estratégico, gestão de riscos, controles internos, transparência e
controle financeiro.
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Despesas
Acerca da contenção de gastos, a medida entra em vigor imediatamente. A partir de agora e por 90 dias, a Secretaria
Municipal de Finanças está autorizada a fazer com deságio de até 25% no valor, o pagamento de todas as despesas.
Contratos ou convênios impactados devem ser renegociados dentro deste prazo.
Está proibido o uso de veículos oficiais de forma corporativa e para transporte de servidores e agentes políticos entre
sua residência e o local de trabalho e vice-versa. Além disso, cada servidor passa ser corresponsável pelo
gerenciamento de seu horário de trabalho e poderá ser responsabilizado administrativamente, civil e penalmente
por eventuais irregularidades e descumprimentos.
Reajuste de horas extras
Também está proibida a realização de horas extras, seja para pagamento ou banco de horas, a não ser em situações
inadiáveis. Nesse caso, a realização de horas extras deve ser controlada pelo secretário da pasta e compensada
imediatamente pelo servidor.
Servidores do Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis) e da Emurpe (Empresa Municipal de
Urbanização de Penápolis) deixarão de receber os pagamentos de um terço de férias em dinheiro.
Ao longo do primeiro trimestre, a Secretaria de Administração promoveu a readequação do grupo de serviço,
otimizando as escalas no sentido de economizar, gerando mais de 700 horas economizadas em horas extras.
Demais cortes
Os secretários municipais e detentores de cargos de chefia deverão adotar medidas internas efetivas para a redução
e controle das despesas de custeio, fazendo o uso racional de material de expediente, de consumo e de informática.
Também devem ser reduzidos gastos com manutenção e conservação, telefonia, energia elétrica e locações de
móveis e imóveis. Contratos serão revistos e serão reavaliadas licitações em curso que ainda não foram homologadas
ou adjudicadas e as que ainda a serão lançadas. Por fim, será feita a reavaliação do espaço físico utilizado para as
atividades de cada órgão e entidade, especialmente os alugados, também visando reduzir despesas com locação de
imóveis.

Prefeito reduz cargos políticos e gastos públicos
Em sua posse, o prefeito Caique Rossi salientou a decisão de diminuir gastos públicos por meio da redução de
nomeação de cargos políticos comissionados, além de escolher um secretário para gerir duas secretarias – Governo
e Planejamento, ambas sob o comando do cientista político Dr. Thiago Mazucato.
Já a Lei 2493/2021, de 18 de fevereiro, cujo PL é de autoria do Executivo Municipal, foi decretada pela Câmara
Municipal de Penápolis e sancionada pelo prefeito, determinando que fica proibido o uso de logomarcas, slogans,
frases, números e símbolos que possam ser associados a uma determinada gestão de governo no âmbito do
município de Penápolis, incluindo autarquia, fundação e empresa pública. A medida, de acordo com o prefeito Caique
Rossi, disciplina o gasto público com identificação de gestão em placas de inauguração e obras, aplicação de adesivos
em frotas e adequação de materiais de uso corrente e midiáticos, gerando economia ao orçamento municipal. Nos
materiais impressos, somente se utilizará o Brasão de Armas do município e o órgão da administração com seu
respectivo nome, se houver.

Prefeitura cria Comissão de Compliance e Transparência
A Prefeitura de Penápolis criou uma comissão de Compliance e transparência para fiscalizar processos de licitação,
compras e contratações. A medida foi adotada através do Decreto 6698/21, de 12 de janeiro, publicado no Diário
Oficial do município. A comissão será responsável por analisar todos os processos de licitações, compras e contratos
do poder público.
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A criação da Comissão é mais uma medida de combate à corrupção, entre outras já decretadas pela gestão municipal,
para seguir integralmente os princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade,
publicidade, dentre outros previstos na Constituição Federal.
O prefeito Caique Rossi destacou que a comissão é mais uma ferramenta para tornar a gestão pública mais eficiente
e transparente. “Enfrentamos uma fase extremamente difícil do ponto de vista financeiro, por isso, seremos rígidos
com os gastos públicos”, enfatizou.
“Essa comissão será responsável por verificar todos os processos de compras, licitações e contratos, analisando os
custos e suas necessidades. Só assim, conseguiremos recuperar os cofres públicos”, explicou o prefeito.

A Comissão será formada por um coordenador que presidirá os trabalhos da Comissão e membros. Vale ressaltar
que o funcionamento da Comissão de Compliance e transparência não implica na criação de qualquer estrutura
organizacional e seus membros não receberão qualquer remuneração ou auxílio financeiro para o exercício de suas
atividades.
As reuniões do grupo serão registradas em ata própria. Os membros da comissão analisarão a pertinência e a
motivação dos processos de licitação, compras e contratações diretas. O regramento para funcionamento da
Comissão de Compliance e transparência de Penápolis será estabelecido por meio de Regimento Interno, que será
aprovado no prazo de até 60 dias. O documento será desenvolvido pela Secretaria de Administração e pela
Procuradoria Jurídica do Município.
Comissão Nomeada
Foi publicada na edição na terça-feira, 19 de fevereiro, no Diário Oficial do Município, a Portaria nº 055, que nomeia
os membros para compor a Comissão de Compliance e transparência da Prefeitura de Penápolis. A mesma tem a
função de fiscalizar processos de licitação, compras e contratos do poder público.
De acordo com a portaria, a comissão é composta pelos funcionários Pedro Paulo Fernandes Silva (coordenador),
Pablo Ambrósio Ianela (membro) e Gustavo Cerqueira de Souza (membro). A referida comissão é ligada à Secretaria
Municipal de Administração, cujo titular da pasta é Arthur Bezerra de Souza Júnior.
O funcionamento da Comissão de Compliance e transparência não implica na criação de nenhuma nova estrutura, e
seus membros não receberão remuneração ou auxílio nenhum para o exercício de suas atividades.
As reuniões do grupo serão registradas em ata própria. Os membros da comissão analisarão a pertinência e a
motivação dos processos de licitação, compras e contratações diretas.
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A iniciativa é mais uma medida de combate à corrupção, entre outras tomadas pela administração municipal, visando
atender princípios como impessoalidade, legalidade, moralidade e eficiência, dentre outros previstos na Constituição
Federal.
Implementação de boas práticas
Implantar ações de de due diligence e mapeamento foi uma das ações da Comissão de Compliance.
A reunião para discutir os mecanismos ocorreu na terça-feira, 19 de março, e contou com a presença do coordenador
da comissão, Pedro Paulo Fernandes Silva e dos membros Pablo Ambrósio Ianela e Gustavo Cerqueira de Souza. A
comissão é ligada à Secretaria Municipal de Administração, cujo titular da pasta é Arthur Bezerra de Souza Júnior,
também presente na ocasião.
Os membros da comissão discutiram as tratativas já apresentadas junto à Casa Civil na busca de recursos e
cooperação técnica. Também foi realizado contato com a Controladoria Geral da União e Procuradoria do Estado em
busca de recursos técnicos e parcerias para a cidade.

Prefeitura planeja criação de Código de Legislação Municipal
A fim de sistematizar o conjunto de leis municipais em
vigor, a Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura de Penápolis deu início às tratativas para um
projeto de criação do Código de Legislação Municipal a ser
publicado pela Editora Municipal de Penápolis.
Na última de semana de janeiro, o secretário municipal de
Administração, Arthur Bezerra de Souza Junior, se reuniu
com o presidente da 78ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, Gustavo Ferreira Raymundo, a fim de
criarem em parceria, uma comissão para compilação da
legislação penapolense. A mesma parceria foi proposta
para a presidente da Câmara Municipal de Penápolis, Letícia Takano Sader, que acenou favoravelmente ao projeto.
“Nossa intenção é unir esforços do poder Executivo, Legislativo e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para a
criação desse Código de Leis”, informou o secretário Arthur Junior. Ele ressalta que a comissão será formada por
advogados e servidores nomeados pelos setores envolvidos e que vão atuar no projeto de forma voluntária, ou seja,
sem custos ao município.
Compilação
Segundo explicou o secretário de Administração, não há uma sistematização das leis municipais, ou seja, é difícil
efetuar uma pesquisa das leis vigentes, uma vez que muitas delas não estão sistematizadas. “Sendo assim, vamos
montar essa comissão para compilação da nossa legislação, de forma organizada, onde fique mais fácil realizar a
pesquisa dessas leis”, comentou.
O secretário Arthur Junior disse ainda que o resultado desse processo de compilação das leis, será a criação do Código
de Legislação Municipal a ser publicado na Editora Municipal de Penápolis. “Dessa forma, todos os advogados,
servidores, estudantes e demais pessoas interessadas terão acesso ao nosso Código de Leis através de arquivo digital
a ser disponibilizado gratuitamente”, concluiu.
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Penápolis faz adesão à Rede Nacional de Ouvidorias
Por meio de uma ação da Comissão de Compliance e Transparência da Prefeitura de Penápolis, o município fez
adesão à Rede Nacional de Ouvidorias para promover capacitação especializada à equipe de ouvidoria municipal.
Para viabilizar a participação da cidade, a coordenação de Compliance Municipal promoveu reuniões com o
coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e de Prevenção da Corrupção, da Controladoria Regional da União no
Estado de São Paulo, Márcio Sobral. A intenção é a inclusão de Penápolis em programas nacionais de transparência
e ouvidoria, em conformidade com as boas práticas da gestão pública.

A Rede Nacional de Ouvidorias, prevista pelo Decreto n. 9.492/2018, tem a finalidade de integrar as ações de
simplificação desenvolvidas pelas ouvidorias dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
“A referida rede funciona como um fórum de integração das ouvidorias públicas, em busca da consolidação de uma
agenda nacional de ouvidoria pública e participação social, e para a garantia dos direitos dos usuários de serviços
públicos” explicou o coordenador da Comissão de Compliance e Transparência da Prefeitura, Pedro Fernandes.
“A Rede Nacional de Ouvidorias é coordenada pela Ouvidoria-Geral da União, e todas as ouvidorias que fazem a
adesão podem utilizar gratuitamente a Plataforma FalaBR, tendo acesso às ações de capacitação para agentes
públicos em matéria de ouvidoria, acesso à informação e simplificação de serviços”, acrescentou.
Pedro Fernandes ainda explicou que, fazendo parte da Rede de Ouvidorias, a Prefeitura terá uso gratuito do sistema
e-Ouv e cursos oferecidos no âmbito do Programa de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco). A adesão à
Rede de Ouvidorias é voluntária, e pode ser realizada por qualquer ouvidoria pública, da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, tanto da Administração Direta quanto da Indireta.
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Prefeitura regulamenta aplicação das vacinas contra a Covid-19
Prefeitura de Penápolis publicou no dia 22 de fevereiro o Decreto 6707/21 que dispõe sobre a regulamentação do
uso e aplicação de vacinas do Coronavírus. A medida visa dar transparência à vacinação, disciplinar e normatizar o
uso e a devida aplicação de vacinas no combate à Covid-19, inclusive com proibições e plano de aplicação imediata
na cidade.
O Decreto estabelece que a Secretaria Municipal de Saúde cumprirá, integralmente, o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 emitido pelo Ministério da Saúde. O prefeito Caique Rossi
destacou que serão seguidas todas as determinações da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde em
relação à aplicação das vacinas.
“Além de seguir estritamente as orientações técnicas dos órgãos de saúde, daremos transparência, enviando as listas
de pessoas vacinadas ao Ministério Público, sempre que solicitado. Seguiremos com responsabilidade, transparência
e austeridade como adotamos desde o primeiro dia do nosso governo”, enfatizou o prefeito.
Ainda segundo o decreto está terminantemente proibida a vacinação de pessoas estranhas ao grupo da 1ª etapa
emitido pelo Ministério da Saúde. Serão vacinadas exclusivamente pessoas da área de saúde que estejam
diretamente atendendo e tratando de pacientes com Covid-19; população idosa a partir de 75 anos.
Nesta etapa de vacinação, ainda está prevista a imunização de pessoas idosas com ou mais de 60 anos que vivam em
instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas).
Caso as medidas estabelecidas no Decreto 6707/21 sejam descumpridas, os servidores municipais poderão ser
penalizados. Se servidor comissionado, será imediatamente exonerado. O servidor efetivo que descumprir o decreto
responderá a processo administrativo a ser aberto para apuração dos atos praticados.

Ato oficial marca início da vacinação contra Covid-19 em Penápolis
A tão esperada imunização contra a Covid-19 já é uma realidade em Penápolis. Na manhã de 21 de fevereiro foi
realizado ato oficial para marcar o início da vacinação, sendo que as primeiras doses foram aplicadas em profissionais
da saúde da linha de frente no combate ao coronavírus. O ato aconteceu em frente ao Santuário São Francisco de
Assis (Igreja Matriz), no centro da cidade.
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O prefeito Caique Rossi, a vice-prefeita Mirela Fink, o secretário municipal de Saúde, Luiz Washington Bozzo
Nascimento Filho, estiveram presentes no ato destacando a importância da vacina para exterminar esse vírus que já
ceifou a vida de mais de 2 milhões de pessoas em todo o planeta.
Conforme consta no protocolo enviado pelo Governo do Estado, a pessoa vacinadora tem que ser a primeira a
receber a vacina. Portanto, a enfermeira da Secretaria de Saúde, Mônica Aparecida da Silva, aplicou a vacina na
técnica de enfermagem da Macro I, Luci Rodrigues Chamarelli Bougo, que foi a primeira penapolense a ser vacinada
e a profissional vacinadora do ato oficial.
A segunda pessoa a ser vacinada foi o médico da Santa Casa de Penápolis, Tsutomu Miyamoto. Na sequência, recebeu
a vacina a auxiliar de enfermagem e instrumentista da Santa Casa, Aparecida Batista, com mais de 40 anos de
profissão. O médico diretor técnico do Pronto Socorro, Rossano Jorge Nanni Rinaldi, que também é médico no Pronto
Atendimento da Unimed, também foi imunizado. E por fim, a vice-prefeita, a médica Mirela Fink, também tomou a
vacina como forma de incentivo à comunidade penapolense.
Esperança
Em seu pronunciamento, a vice-prefeita Mirela Fink destacou a importância dessa data. “Hoje é um dia muito
importante para a população penapolense e para os profissionais da saúde que começam a receber a vacina. É triste
saber que perdemos tantos profissionais da linha de frente e tantos entes queridos. A vacina é a nossa esperança e
por isso agradeço a todos os pesquisadores. Hoje tenho a honra de representar todos os profissionais que ainda
estão na linha de frente”, comentou.
O prefeito Caique Rossi disse que se trata do início do fim desse período de tristeza e sofrimento. “Hoje é um dia
histórico de muita emoção e alegria. Quero deixar uma mensagem para que todos saibam que estamos trabalhando
para preservar vidas. Peço para que todos se unam com a gente. Estamos sempre à disposição para conversar e
explicar nossos atos, que têm como objetivo melhorar o município de Penápolis”, ressaltou.
Imunizadas
A técnica de enfermagem da Macro I e vacinadora, Luci Rodrigues Chamarelli Bougo, agradeceu por estar viva, por
receber a vacina e a todos que tornaram esse momento possível. “Tenho 32 anos de enfermagem e estou há 20 anos
na área de vacinação. Inúmeras doenças foram erradicadas e controladas com a vacina. A esperança é o sentimento
que define essa vacina da Covid-19, que Deus abençoe para chegar a toda população”, disse Luci Chamarelli.
Visivelmente emocionada, a enfermeira Aparecida Batista falou sobre esse momento histórico. “Estou muito feliz em
ser uma das primeiras pessoas a ser vacinada. É muito emocionante fazer parte de tudo isso. Só tenho que agradecer
por ter esse privilégio”, comemorou.

Hospital Covid-19:
Comissão de Transição elabora plano de contingência
Integrantes da Comissão de Transição do Hospital de Campanha para a Santa Casa de Penápolis estiveram reunidos
na manhã de segunda-feira, 25 de janeiro, para elaboração de um plano de contingência, a fim de reestruturar a
parte técnica da Santa Casa, para melhor atender os interesses dos pacientes de Covid-19 e profissionais da linha de
frente.
Os profissionais envolvidos na ação trabalham para adequar, junto ao Departamento Regional de Saúde de Araçatuba
(DRS II) e Sistema de Vigilância Epidemiológica, todos os protocolos de segurança para que a Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis possa receber os pacientes com Covid-19, tanto nos leitos de enfermaria, como nos leitos
de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).
Na reunião de segunda-feira, estiveram presentes o prefeito Caique Rossi, a vice-prefeita Mirela Fink, o secretário
municipal de Saúde, Luiz Washington B. Nascimento Filho, representantes da Santa Casa de Penápolis, da
Organização Social que a administra (AHBB), além de diretores clínicos das duas unidades de saúde e Procuradoria
Jurídica do município. Na ocasião, os profissionais discutiram e avaliaram as questões técnicas e logísticas da
transição do Hospital de Campanha para a Santa Casa, visando o bem-estar dos pacientes e do corpo clínico.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Caique Rossi, acompanhado de alguns integrantes da comissão de
transição, falou sobre a união de esforços para garantir um cuidado especial aos penapolense na Santa Casa. “Quero
frisar que não estamos fechando o Hospital de Campanha. Estamos abrindo o Centro de Tratamento e Prevenção e
Combate ao Coronavírus na Santa Casa de Penápolis, que é o nosso hospital. Estamos juntos, cuidando de você e da
sua família”, destacou o prefeito Caique Rossi.

Comissão
A Comissão Técnica de Transição para o Plano de Contingenciamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Penápolis para o acolhimento dos pacientes acometidos com o Covid-19 foi instituída através do Decreto nº6705,
de 19 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município.
A medida leva-se em conta a necessidade de acolhimento dos pacientes acometidos pelo Covid-19 em Penápolis e
comarca; além da necessidade de se estabelecer parâmetros e procedimentos essenciais para preservação da vida e
segurança da população da cidade e região.
O presidente da comissão é o secretário municipal de Saúde, Luiz Washington B. Nascimento Filho; sendo os demais
integrantes: Dra. Mirela Fink Hassan Rufato - Vice-Prefeita; Dr. Francisco Parra Bassalobre - Diretor Clínico da Santa
Casa; Dr. Sidnei Albregard - Diretor Técnico da Santa Casa; Dr. Ronny Summer - médico intensivista; Eliane Marques
da Silva - Enfermeira Responsável Técnica da Santa Casa; Mônica Aparecida da Silva - Chefe de Serviço Técnico
Administrativo da Saúde; Alexandre Pereira Almeida - Enfermeiro da Vigilância Epidemiológica; Amabel Cristina
Dezanetti dos Santos - Procuradora Jurídica do Município de Penápolis; Arthur Bezerra de Souza Júnior - Secretário
Municipal de Administração; Vereador representante da Câmara Municipal de Vereadores; 01 representante do
Conselho Municipal de Saúde; 01 representante da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Penápolis; 01
representante da AHBB.

Campanha contra Covid-19 é articulada entre setores
Serão iniciadas nesta semana, a partir de 28 de janeiro, novas ações da campanha educativa da Prefeitura Municipal
de Penápolis que destaca as medidas preventivas de combate ao coronavírus. Denominada “Penápolis contra Covid19”, a ação de mobilização social foi divulgada inicialmente nas redes sociais e site da PMP e agora chega aos espaços
físicos da cidade.
Serão distribuídos folhetos e banners informativos por meio de uma iniciativa a ACE (Associação Comercial e
Empresarial de Penápolis) e o Sincomércio, com o apoio de empresas locais, sob orientação da secretaria municipal
de saúde. Órgãos da imprensa local, como Diário de Penápolis e Jornal Interior, também veiculam anúncios da
campanha em suas edições impressas, estimulando a prevenção e o pré-cadastro no site Vacina Já
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(www.vacinaja.sp.gov.br), uma plataforma do governo do estado de São Paulo para dinamizar o processo de
vacinação.

Os folhetos serão distribuídos na região central da cidade, em indústrias e em todas as unidades de saúde. O
secretário de Saúde, Luiz Washington, agradeceu a parceria nesta campanha educativa em combate ao coronavírus.
“A informação é uma aliada fundamental para evitar o contágio da Covid-19. Com essa parceria conseguimos
fortalecer a prevenção e orientar a população sobre os cuidados. Só assim conseguiremos superar essa pandemia
gravíssima que assola o mundo”, concluiu o secretário de Saúde. Confira abaixo detalhes da peça da campanha
criada pela Secretaria de Comunicação para ampliar a prevenção e combate à Covid-19; banner veiculado no site da
Prefeitura, com adaptação para redes sociais e demais materiais de comunicação.
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Repasse mensal do Iamspe aumenta em 20% em Penápolis
Em viagem a São Paulo nesta quarta-feira, 27 de janeiro, o prefeito Caique Rossi conquistou um aumento de 20% do
teto dos repasses mensais do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual). A articulação foi
realizada junto ao superintendente do Iamspe, Dr. Wilson Pollara, na sede da instituição.
Com o aumento de 20%, o teto de repasses mensais passa de R$100 mil para R$120 mil. O prefeito Caique Rossi
destacou a importância do convênio para o atendimento dos servidores públicos estaduais e suas famílias.
“Esse é um convênio extremamente importante para os funcionários públicos estaduais, por isso viemos reivindicar
o aumento do teto de repasses para que todos tenham mais oportunidade de atendimento na área da saúde dentro
da nossa Santa Casa”, afirmou.

“O nosso teto hoje é de R$100 mil mensais. Nesta reunião, nós conseguimos um aumento de 20%, atingindo os R$120
mil mensais. É mais saúde para os servidores estaduais e suas famílias”, acrescentou Caique.
Ainda segundo o prefeito, mais de três mil vidas serão diretamente impactadas com o aumento do teto dos recursos.
“O nosso objetivo é preservar vidas e não vamos medir esforços para isso. Com essa reivindicação conseguiremos
ampliar o atendimento dos conveniados do Iamspe e melhorar a saúde em nossa cidade”, enfatizou.
O prefeito Caique Rossi também agradeceu o apoio do superintendente Wilson Pollara, por atender a solicitação da
cidade. “Agradeço ao Dr. Wilson Pollara por nos ajudar a melhorar a saúde em nossa cidade. Juntos, somos mais
fortes. Juntos, vamos sempre buscar preservar vidas”, concluiu o prefeito Caique Rossi.

Campanha arrecada recursos para Santa Casa
A Prefeitura Municipal de Penápolis lançou no dia 14 de março a campanha solidária “Unidos pela Vida”, encabeçada
pelo prefeito Caique Rossi, com o objetivo de ampliar a arrecadação de recursos para custeio da Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis.
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“Faço um pedido especial aos empresários de Penápolis, para que nos juntemos num clima de união para salvar
vidas”, conclamou o prefeito. “Recebi várias mensagens e ligações de apoio, o que me deixa feliz por estar lutando
pelo que é certo”, acrescentou.
Um empresário penapolense fará a compra de materiais e equipamentos necessários para a Santa Casa no valor de
R$ 30.000,00. Já a usina Clealco confirmou a doação de 1.500 litros de álcool etílico 70º INPM para a entidade. Quem
puder colaborar, pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone (18) 3654-2500, de segunda a sexta-feira,
das 07h às 13h, durante a fase emergencial do Plano SP, do governo estadual.

A vice-prefeita, Mirela Fink, afirma que, como profissional da saúde de linha frente no combate à Covid-19, é uma
grande satisfação ver a mobilização da sociedade em prol da Santa Casa de Penápolis. “Estamos colhendo frutos da
bondade e da compaixão alheia e isto é muito gratificante. A caridade nos une e salvar vidas nos move diariamente
para trabalhar incansavelmente pela melhoria de nossa saúde pública”, avaliou. “Reiteramos que, ao final da
campanha, prestaremos contas de todas as doações e, desde já, agradecemos todo o apoio recebido”, finalizou a
vice-prefeita.
O prefeito salientou e agradeceu a doação de quatro monitores para Unidades de Tratamento Intensivo (UTI)
realizada pelo Grupo Asperbras, da família Colnaghi, no valor de R$ 56.000,00. “Muito obrigado à família Colnaghi
por ter nos apoiado nesta conquista tão significativa a todos penapolenses”, comentou. Até o fim de março, a
campanha arrecadou mais de R$ 600 mil em equipamentos e recursos para a entidade. “O momento pede união de
forças e esforços para salvarmos vidas. Juntos, vamos conseguir, com a rapidez necessária, suprir as necessidades da
Santa Casa”, concluiu o prefeito.

“Postão” será unidade de atendimento para sintomas da Covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde de Penápolis informa à comunidade que a partir de segunda-feira, 05 de abril, o
Centro de Saúde - Macro II, conhecido como “postão do centro”, prestará um serviço de atendimento exclusivo a
pacientes com sintomas da Covid-19.
No local serão realizadas consultas médicas, dispensação de medicamentos e exames de RT-PCR. A unidade fará o
atendimento dos sintomáticos respiratórios de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. A entrada para este serviço
deve ser feita pela porta principal, na avenida Expedicionário Diogo Garcia Martins.
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A medida é para promover a melhoria do fluxo de atendimento nas unidades de saúde, que vêm recebendo um
número intenso de suspeitos para avaliação. Logo, a centralização de pacientes com sintomas de Covid-19 numa
única unidade favorece a rotina das demais, referente a outras patologias.
Além disso, a medida auxilia na manutenção da característica principal do Pronto Socorro, que é o atendimento às
urgências e emergências.
Devem procurar a Macro II os sintomáticos respiratórios: tosse, febre, dor de garganta, nariz entupido ou escorrendo,
entre outros. Para os casos em que o paciente se encontre com falta de ar, o mesmo deve buscar o atendimento no
Pronto Socorro.

Os usuários devem se atentar a algumas mudanças necessárias no atendimento rotineiro daquela unidade, pois o
mesmo teve de ser adequado para esta situação:
• FARMÁCIA
A Farmácia Básica que funciona no postão será transferida para outras duas Macros de Saúde: Macro I no Jardim
Eldorado, e Macro III na Vila Santa Terezinha.
No postão do centro da cidade funcionará apenas a Farmácia de Alto Custo e para casos judiciais e assistenciais.
• MÉDICOS - SAÚDE DA FAMÍLIA
Haverá ainda o redirecionamento dos atendimentos médicos da ESF (Estratégia Saúde da Família).
A chamada Área 12, cujo atendimento ocorre com a médica Maria Vitória Vegas, será transferido para a Macro III
(Vila Santa Terezinha), nos mesmos horários.
Já a chamada Área 13, cujos moradores são atendidos pela médica Juliana Bragalda, foi redirecionada para a Unidade
Básica de Saúde da Cidade Jardim.
• SALA DE VACINAS, ENTREGA DE LEITE E ZONA RURAL
Permanecem funcionando normalmente na Macro II a Sala de Vacina e o atendimento médico a pacientes moradores
da zona rural.
O serviço de distribuição de leite, relacionado ao Programa Viva Leite, também continua sendo feito no postão, como
de costume.
Todos estes atendimentos terão entrada específica e exclusiva pela porta lateral da unidade, que fica na rua Fernando
Ribeiro de Barros, no horário das 11h às 15h, exceto o atendimento a pacientes da Zona Rural, que ocorre das 07h
às 17h.
• PESAGEM DO BOLSA FAMÍLIA

16

As famílias que recebem o benefício social do Bolsa Família, e que devem passar por atendimento de pesagem,
necessitam se atentar que a partir de segunda-feira (05) o atendimento será efetuado na Unidade Básica de Saúde
da Cidade Jardim.

• ODONTOLOGIA
Por conta das restrições relacionadas à pandemia, os atendimentos odontológicos no postão já estavam suspensos,
com atendimento efetuado apenas em situação de urgência.
Os possíveis casos de urgência que surgirem, pertencentes àquela unidade, deverão ser atendidos na Clínica
Odontológica Municipal, na avenida Marginal Maria Chica.
• ORTOPEDIA E GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Os atendimentos das áreas de Ortopedia e atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia foram todos transferidos para
a Macro de Saúde I, no Jardim Eldorado, nos mesmos horários.
• PEDIATRIA
Os atendimentos da área de Pediatria foram todos transferidos para a Unidade Básica de Saúde da Vila Tóquio, nos
mesmos horários.
• ENDEREÇOS DAS UNIDADES
Macro I (avenida Euclides Garcia do Nascimento 546, Jardim Eldorado)
Macro II (avenida Expedicionário Diogo Garcia Martins 99, centro)
Macro III (avenida Carlos Casela 822, Santa Terezinha)
UBS Cidade Jardim (rua Romualdo Gaeti 265, Cidade Jardim)
UBS Tóquio (rua Duarte Ferreira Canha 787, Vila Tóquio)
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Prefeitura lança campanha de IPTU com 10% desconto à vista
Em uma de suas primeiras ações à frente do governo municipal, o prefeito Caique Rossi lançou a campanha “União
por Penápolis. Economia para você”, quando os munícipes terão a oportunidade de pagar Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU 2021à vista com 10% de desconto.
Durante a coletiva de imprensa que ocorreu na manhã de segunda-feira, 04, o prefeito falou sobre a importância dessa
campanha nesse momento de pandemia, quando as despesas são bem maiores que as receitas municipais.
“A campanha de pagamento à vista do IPTU com 10% de desconto é muito vantajosa para que os munícipes possam
economizar e também para a prefeitura, que terá a entrada de dinheiro nos cofres públicos para dar continuidade aos
serviços”, comentou.
Dessa forma, o prefeito Caique Rossi pediu a ajuda dos munícipes para superar esse momento de dificuldade financeira
da administração municipal. “Aquele contribuinte que tiver condições, pode aproveitar o desconto de 10% e fazer o
pagamento à vista do IPTU 2021. Assim, ele economiza e ajuda a prefeitura. O IPTU é a maior receita própria do
município”, ressaltou.

Desconto
Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 10% no valor do IPTU 2021. Para isso, a
parcela única deve ser paga até o dia 22 de janeiro de 2021.
Quem optar pelo parcelamento deverá pagar a primeira parcela do IPTU até o dia 28 de janeiro de 2021, conforme
especificado em cada carnê. Os vencimentos das demais parcelas ocorrem sempre no dia 28 de cada mês.
O imposto poderá ser quitado no caixa da Prefeitura de Penápolis, nos bancos conveniados, como a Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil e Casas Lotéricas. No banco Santander, só é possível efetuar o pagamento por meio de débito
em conta.
Ao todo, foram distribuídos à população aproximadamente 34 mil carnês de IPTU 2021.
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Balanço aponta situação financeira da Prefeitura de Penápolis

No início do atual governo, o montante de dívidas vencidas e não pagas pela última gestão (2017-2020) somavam mais
de R$ 12 milhões, contra um saldo financeiro de R$ 2.496.370,52 em caixa. De 1º de janeiro a 02 de março, o município
liquidou R$ 6.421.883,33 dos débitos.
Em fevereiro, além dos pagamentos mencionados, ocorreu a quitação de valores bloqueados e transferidos por ordem
judicial do TJ-SP, totalizando R$ 1.433.731,83. Resta quitar despesas com fornecedores e precatórios que somam R$
5.698.382,96.
Por conta de dívidas com a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, o município não possuía Certidão
Positiva, com efeito de Negativa de Débitos Tributários (CND). A Secretaria da Receita Federal, do Ministério da
Fazenda, emitiu a CND em favor da Prefeitura de Penápolis em 19 de fevereiro, o que permite a celebração de
convênios e aditivos financeiros.
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O município possui ônus mensal de R$ 1.200.000,00 em média, com parcelamento de dívidas e financiamentos. “É
dever do Poder Executivo promover o equilíbrio das finanças públicas e seu constante monitoramento”, afirma o
prefeito Caique Rossi, após analisar a situação do orçamento público.

Secretaria de Finanças atua para recuperar equilíbrio fiscal
A Secretaria Municipal de Finanças vem desenvolvendo um trabalho de recuperação e credibilidade das finanças da
Prefeitura de Penápolis. Parcelou débitos vencidos e não pagos à Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional
e, consequentemente, obteve a Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, o que possibilita a assinatura de
convênios com o Estado e a União, abrindo caminho para a vinda de recursos para investimentos.
A secretaria quitou, até o fim de março, 64,5% das dívidas vencidas e não pagas, referentes ao exercício de 2020.
Destaca-se a redução pela metade dos pedidos de adiantamento de verbas, até então excessivos para o orçamento
municipal.
A partir de 2021 ajusta as fontes de recursos nos respectivos pedidos de compras possibilitando desonerar a conta
tesouro municipal (a mais deficitária das contas). Com isso busca o equilíbrio das contas públicas, o que repercutirá
numa execução orçamentária de acordo com a Lei Responsabilidade Fiscal.
Diagnosticou os custos de diversos serviços municipais procurando conhecê-los e pedindo aos responsáveis que o
ajuste à disponibilidade de recursos.
Diligências da Sefin junto ao CPD resultaram no banner “transferências para Santa Casa” no site da Prefeitura, onde
não só o Município informa as transferências de recursos efetuadas para a Santa Casa como também a Santa Casa
informa como gastou o recurso.

Prefeito participa de primeira sessão da Câmara de Vereadores
O prefeito Caique Rossi participou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro,, da primeira sessão ordinária da Câmara de
Vereadores da legislatura 2021-2024. Na ocasião, o prefeito apresentou diversos dados sobre a situação econômicofinanceira da Prefeitura de Penápolis, além de informações e projetos para a melhoria dos serviços públicos.
O prefeito Caique Rossi destacou que está à disposição dos vereadores para o diálogo, respeitando a independência
dos poderes. “Agradecemos ao diálogo que estabelecemos com os vereadores neste primeiro mês de governo. Com
as diferentes opiniões e com muito diálogo conseguiremos buscar o melhor para a cidade”, destacou.
Durante a sessão ordinária, foram apresentados dados referentes a dívidas vencidas e não pagas no valor de R$12
milhões. Na conta do Tesouro Municipal, foram deixados R$2,5 milhões no caixa da Prefeitura e a inexistência de
Certidão de Débitos junto à Fazenda Federal.
“A Prefeitura se encontra em uma realidade financeira gravíssima. Temos dívidas no valor de R$6,2 milhões relativas
aos precatórios, além de parcelamentos previdenciários e de Pasep no valor de R$1,8 milhão e dívidas com
fornecedores em geral”, informou o prefeito.
“Para regularizar essa situação, temos que tomar diversas medidas que muitas vezes podem não parecer agradáveis
em um primeiro momento. Mas são medidas fundamentais para que a administração consiga resgatar o orgulho da
classe política e o desenvolvimento de Penápolis”, enfatizou Caique.
O prefeito ainda destacou as ações de cada Secretaria neste primeiro mês de governo, priorizando ações de economia
e eficiência de recursos públicos, além da transparência em todos os atos da Prefeitura. Também foram apresentados
projetos em andamento para melhorias dos serviços públicos.
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Secretaria de Educação informa sobre a volta às aulas
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Penápolis informa e orienta a comunidade a respeito do início do ano letivo
de 2021 em encontro realizado no início de fevereiro. A volta às aulas na rede municipal ocorrerá no próximo dia 22
de fevereiro, para o Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) e Educação Infantil (Pré-Escolas), e no dia 01 de março para
as Creches (Berçário e Maternal).
De acordo com o secretário municipal de Educação, professor José Carlos Pansonato Alves, o Zeca, atualmente a cidade
de Penápolis está classificada na Fase Laranja do Plano São Paulo de Combate à Covid-19. Diante deste cenário, Zeca
informou que o Governo do Estado permite a volta das aulas presenciais com até 35% da capacidade.
“Definimos esse calendário para que tenhamos tempo suficiente de nos organizarmos com a realização de algumas
ações, entre elas a licitação para transporte escolar, compra de merenda, compra de equipamentos de segurança e
insumos. Ao mesmo tempo vamos treinar os nossos profissionais tanto em relação aos protocolos de saúde como no
preparo pedagógico”, explicou o secretário.
Ele ressaltou que não haverá obrigatoriedade em levar as crianças para as aulas presenciais. A opção é dos pais. Em
caso de opção negativa, a família deverá buscar os materiais na escola para realização das atividades em casa, e
devolver nas datas acertadas.

Sistemática
O professor Zeca descreveu que, nessa retomada das aulas presenciais, os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º
anos) serão atendidos em blocos, por semana.
Exemplo: um bloco de alunos frequentará uma semana de aulas na unidade escolar, e um outro bloco de estudantes
permanecerá em casa, fazendo as atividades entregues pelos professores. Na semana seguinte o papel será alternado.
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Ou seja, alunos que fizeram atividades em casa na semana anterior, dessa vez vão para uma semana de aula presencial.
Os que foram à escola na semana anterior, permanecerão em casa para realizar as atividades programadas.
“O aluno frequentará uma semana de aula na escola, e na sexta-feira ele levará o material para casa. Na semana
seguinte, ele já terá um roteiro do que precisa fazer a cada dia, enquanto que a outra turma frequenta a escola
presencialmente”, esclareceu ele.
Ensino Fundamental
Nesse cenário esquematizado pela equipe da Secretaria de Educação, os alunos não ficarão na unidade por 4 horas,
como de costume. O período de permanência será reduzido para 3 horas, das 07h às 10h. Não haverá intervalo, para
evitar aglomeração.
Ainda de acordo com a sistemática adotada, todos os dias às 10h o aluno receberá alimentação na própria sala, cada
um em sua carteira. Entretanto, essa dinâmica poderá futuramente ser readaptada, de acordo com a logística da
unidade escolar.
“As carteiras serão posicionadas na distância segura preconizada pelos órgãos de saúde. Já definimos o tipo de prato
adaptado que será servido a cada dia, com orientação nutricional. Depois de se alimentar, o aluno vai para a casa”,
revelou Zeca.
O secretário de Educação comentou que, após os alunos saírem de volta para a casa, os professores ficarão na escola.
“No horário das 10h às 12h o professor ficará sozinho na sala. Será nesse momento que ele irá preparar as atividades
para a semana seguinte e também para dar retorno às mensagens de pais e alunos por whatsapp, para esclarecimento
de dúvidas, recados e demais orientações”.
Ele acrescentou que toda a equipe da secretaria e os gestores das unidades ficaram muito satisfeitos com esse modelo
elaborado, e que a expectativa é de que será possível trabalhar bem e com segurança para todos.
Inicialmente, as atividades complementares dos contraturnos das unidades estão suspensas, sendo retomadas
gradualmente no decorrer do ano.
Pré-Escola
Com relação à Educação Infantil (Pré-Escola), Zeca comentou que os alunos não ficarão em carteiras como no Ensino
Fundamental, e sim em mesinhas.
“Por isso será um grande desafio para nossa equipe, mas entendemos que dá para organizar da mesma forma. Um
grupo de alunos vai à unidade numa semana e outro grupo de alunos na semana seguinte. “Usaremos a mesma
logística de entrar às 07h e sair às 10h, fornecendo a alimentação”, garantiu.
“Consideramos que, com algumas adaptações, o mesmo esquema funcionará com sucesso também nas unidades de
Pré-Escola”, avaliou ele.
Creches
Zeca Pansonato comentou que nas creches municipais o mesmo tipo de proposta não é adequado.
“Aquela mãe que depende da creche para deixar o seu filho ao ir trabalhar, não tem como levá-lo uma semana e na
outra não. Neste caso não faz sentido para ela. Então, respeitando os percentuais de 35% de capacidade de
atendimento, vamos selecionar, como prioridade, as crianças cujos pais mais precisam e que querem frequentar a
unidade, para atender de forma contínua”, definiu.
“Será um grande desafio para a equipe, já que sabemos que há creches onde a procura deve até ser inferior a 35%.
Existem pais que não querem levar os filhos, mas também há algumas localidades em que a expectativa é de procura
quase da totalidade”, previu.
“Então definimos que será feito um levantamento. No último dia 29 de janeiro as educadoras voltaram a trabalhar, e
a partir de agora cada uma vai manter contato com os pais dos alunos dos seus grupos correspondentes. Assim será
possível consultar e saber quem quer e quem precisa frequentar a creche. A partir daí faremos uma lista de
classificação, contando com apoio da Assistência Social”, explicou.
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Kit Alimentar
O secretário municipal de Educação garantiu que, para os pais que não contarem com atendimento presencial em
qualquer nível (Ensino Fundamental, Pré-Escola e Creches), será mantido o fornecimento do kit alimentar.
Como exemplo, ele citou o caso dos alunos do Ensino Fundamental e da Pré-Escola: para aquela criança que foi às
aulas metade do mês, será fornecido um kit alimentar que corresponda à outra metade do mês em que ela não foi à
escola, já que nos demais dias a criança se alimentou dentro da unidade.
No caso das creches, receberão o kit aqueles alunos que não forem atendidos presencialmente, conforme a ordem de
classificação/prioridade.
Transporte
A Prefeitura de Penápolis por meio da Secretaria de Educação, atende via convênio/parceria, as redes privada e
estadual de educação com o transporte escolar. Entretanto o secretário Zeca relatou dificuldades para efetuar a
contratação de empresa para fazer as linhas de ônibus.
“As redes estadual e privada ainda não nos abasteceram com as informações necessárias para que viabilizemos os
ônibus escolares. Até o momento não recebemos a quantidade de alunos de cada escola que precisam do transporte,
onde moram, quais os períodos estes alunos vão frequentar, quais os horários de entrada e saída, entre outros dados”,
relatou Zeca Pansonato.
“Como contratamos um prestador de serviço para fazer uma linha de ônibus cujo percurso e horário ainda não
conhecemos? Estamos buscando incessantemente esses dados junto aos responsáveis, pois inevitavelmente a
responsabilidade e a cobrança recaem sobre a Prefeitura. Já oficiamos à rede estadual dizendo da necessidade de se
pronunciar com urgência para providenciarmos a contratação”, disse ele.
O professor Zeca ainda completou falando sobre as questões que envolvem uma licitação, pois isso demanda tempo,
estipulado em lei.
“Para a rede municipal não há problema, pois controlamos o que é do nosso domínio. Mas referente a esses convênios
e parcerias, temos tido dificuldades em receber as informações”, acrescentou.
Profissionais
A meta da Secretaria Municipal de Educação, além de atender com segurança e qualidade os alunos, é também cuidar
e resguardar os profissionais do quadro, como professores, coordenadores, diretores, merendeiras, inspetores,
auxiliares de serviços gerais, educadores e monitores.
“Entendemos que, se nossos funcionários estiverem seguros e confiantes de todos os protocolos e todas as medidas
adotadas, poderão cuidar ainda melhor das nossas crianças”, assegurou o titular da pasta. “Todos estão recebendo
formação específica para maior eficácia no cumprimento das normas”.
Para o caso do profissional que entende que não pode trabalhar com o seu determinado grupo de crianças, o secretário
orientou que o mesmo procure o setor de protocolo da prefeitura e faça uma solicitação de dispensa, justificando as
razões.
O documento será avaliado em conjunto pelo Serviço de Recursos Humanos, Serviço de Pessoal e Médico do Trabalho,
para um posicionamento técnico e legal a respeito desse impedimento (idade, comorbidade, outros riscos de saúde).
Outra informação revelada pelo secretário de Educação é que já houve um ajuste, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, para que, caso sejam detectados sintomas da Covid-19 em algum aluno, que o mesmo seja levado
imediatamente e atendido com prioridade nas unidades de saúde. “Esse ajuste, inclusive, vale para alunos e
profissionais da secretaria”, assegurou.
Para finalizar, o secretário confirmou que, em um possível cenário de regressão para a Fase Vermelha do Plano São
Paulo, o retorno às aulas será apenas remoto.
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“Educação & Saúde”:
Profissionais das escolas municipais participam de encontro virtual
A Secretaria Municipal de Educação promoveu na quarta-feira, 03 de fevereiro, uma live com o secretário municipal
de Saúde, Dr. Luiz Washington e a vice-prefeita, Dra. Mirela Fink, a fim de levar esclarecimento aos profissionais das
escolas municipais sobre a volta às aulas em tempos de pandemia da Covid-19.
A live intitulada “Educação & Saúde” foi transmitida apenas para os profissionais da educação, que através do chat,
puderam tirar dúvidas sobre os protocolos de segurança e demais orientações necessárias sobre prevenção da Covid19 no ambiente escolar.

A supervisora de Ensino, Mary Felício Bueno Franco, explicou que todos os profissionais já voltaram a trabalhar em
suas unidades escolares (professores, educadores, merendeiras, inspetores, assistentes administrativos, auxiliares,
serviços gerais) e puderam acompanhar a live em seu local de trabalho. “Esse encontro foi uma sugestão dos próprios
professores e demais profissionais das escolas. Através da live, pudemos atender a todos, sem aglomeração, e ainda
sanar as dúvidas da equipe escolar por meio da participação dos médicos Dr. Luiz Washington e da Dra. Mirela Fink,
que gentilmente se dispuseram aos esclarecimentos necessários”, comentou a supervisora.
A vice-prefeita Dra. Mirela Fink, que também é médica pediatra, tranquilizou a equipe escolar ao ressaltar que o índice
de transmissibilidade do vírus entre as crianças é muito baixo (entre 2% a 3%). “Mesmo assim, é preciso seguir à risca
os protocolos de distanciamento, higienização e usar a máscara. Lembrando que se a criança apresentar qualquer
sintoma suspeito, a família deve ser comunicada e procurar atendimento médico”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Dr. Luiz Washington, também falou sobre os cuidados necessários e a importância
da vacinação que já é uma realidade em nosso município. “Todos serão vacinados. Já vacinamos os profissionais da
saúde de linha de frente; essa semana começamos a vacinação dos idosos, seguindo os grupos prioritários por faixa
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etária. Em breve todos seremos vacinados contra esse vírus. Mas por enquanto, é preciso seguir os protocolos para
evitar a transmissão”, disse o secretário de Saúde.

Gestores educacionais participam de formação para volta às aulas
A Secretaria Municipal de Educação realizou, no dia 27 de janeiro, uma formação com os diretores e coordenadores
de cada unidade escolar a fim de norteá-los sobre as atividades de planejamento que irão ocorrer nas próximas
semanas com os profissionais das escolas.
A formação contou com a participação dos gestores do Ensino Fundamental, realizada no Paço Municipal; e gestores
da Educação Infantil, que estiveram na Emei Cora Coralina. Os grupos foram divididos em duas turmas, com atividades
nos períodos da manhã e tarde, para evitar aglomerações.
De acordo com a coordenadora pedagógica geral do Ensino Fundamental, Evelyn Lemes Serafim Friolli, o encontro
serviu como um momento de reflexão e de acolhimento dos profissionais neste contexto atual de pandemia. “O
objetivo da formação foi orientar os gestores para a elaboração e organização do planejamento nas escolas, tendo
como foco principal a implementação do protocolo de retorno às aulas; a organização pedagógica para o ensino híbrido
e o acolhimento dos alunos”, explicou.

Aulas presenciais
Na primeira etapa da formação buscou-se assegurar os gestores para viabilizar o retorno das aulas presenciais de
forma segura e favorecer a aprendizagem no contexto do retorno gradual.
Segundo informou a coordenadora pedagógica geral da Educação Infantil, Mariza Dias Teixeira Ferreira, nesta semana
teve início a organização pedagógica do ensino hibrido para o retorno às aulas. “Ou seja, a equipe de profissionais foi
recebida em cada unidade, onde estão estudando o Protocolo de Retorno que foi reelaborado e readequado para o
momento, com o intuito de preparar todos os profissionais das escolas (professores, educadores, auxiliares,
merendeiras, serviços gerais) em relação às medidas a serem tomadas para a prevenção da Covid-19 no ambiente
escolar”, ressaltou.
A supervisora de Ensino, Mary Felício Bueno Franco, destaca que o objetivo é pensar na organização do ensino hibrido,
que contempla aulas presenciais junto com as remotas. “Por isso é preciso escutar os profissionais que estão à frente
das salas de aula, para melhor organizar a sistemática do ensino híbrido, sem risco de contágio aos alunos e equipe
escolar”, concluiu a supervisora de ensino.
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Planejamento escolar na rede municipal de ensino
 Formação também contempla auxiliares de serviços gerais e merendeiras
 Educadores das creches participam de formação sobre Covid-19
Educação e Etec buscam convênio para transporte de alunos
A Prefeitura de Penápolis e a Etec (Escola
Técnica Estadual) João Jorge Geraissate, o
popular “Colégio Agrícola”, iniciaram as
conversações para formalizar um convênio
de cooperação, visando o transporte de
alunos daquela unidade.
Na semana passada, o secretário municipal
de Educação de Penápolis, José Carlos
Pansonato Alves, o Zeca, recebeu a visita do
diretor da Etec, Antonio da Silva Nunes Neto,
o Toninho. O encontro contou também com
a participação do secretário municipal de
Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini.
O intuito das conversações é buscar uma
forma viável e legal para proporcionar a
prestação de serviço ao Estado. “Nossa
intenção é formalizar um convênio, o que proporcionará ao município um instrumento jurídico para atender as
necessidades de ambas as partes”, comentou o secretário Zeca.
“Por um lado, os alunos da Etec terão o transporte necessário, e o município receberá pela prestação de serviços, tudo
dentro da legalidade”, afirmou ele.
Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação tem contado com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e
Trabalho, através do titular Fábio Ferracini.
“Como as Etec’s são vinculadas ao Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, nosso secretário Fábio está auxiliando nas tratativas
em busca da celebração desse convênio”, contou.
“Inclusive, nos próximos dias, o secretário Fábio estará em São Paulo para cumprir uma série de demandas do
município, entre elas a questão do transporte para o Colégio Agrícola”, explicou Zeca Pansonato.
“Ficamos muito contentes com essa parceria e acreditamos que muito em breve teremos a questão resolvida da
melhor forma possível para todos. Nosso agradecimento ao diretor Toninho da Etec, que nos procurou de forma muito
interessada em acertar a questão. Essa é a solução que queremos para atender os interesses do nosso município”,
concluiu.

Alunos da rede municipal recebem material para aulas remotas
Assim que foi publicado o decreto municipal nº6745, que dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais de 03 a 14
de março, nas redes de ensino pública e particular de Penápolis, a Secretaria Municipal de Educação já se organizou
para que todos os alunos da rede municipal tivessem acesso ao material pedagógico para realizar as atividades de
forma remota.
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Sendo assim, os pais ou responsáveis foram orientados a retirarem o material impresso na escola de seu filho, no
período de 03 a 05 de março, garantindo que todos os alunos tenham acesso às atividades que fariam presencialmente
nas escolas de Educação Infantil (creche e Pré-escola) e Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano).
Segundo explicou a supervisora de Ensino, Mary Felício
Bueno Franco, com a suspensão das aulas presenciais até
dia 14 de março, os alunos passam a fazer as atividades em
casa, com auxílio dos pais e familiares, assim como vinha
ocorrendo desde o ano passado. “Os professores e
educadores já haviam preparado essas atividades por
conta do sistema hídrido, onde aconteceria rodízio dos
alunos nas escolas – enquanto um grupo estaria na escola,
outro faria as atividades em casa e depois revezariam.
Dessa forma, o material preparado para as aulas nestas
primeiras semanas foi impresso e entregue a todos os
alunos, para que as atividades sejam feitas em casa”,
comentou.
Vale ressaltar que por enquanto, essa medida é válida até o dia 14 de março, prazo estipulado pelo decreto municipal
para suspensão das aulas presenciais. O decreto municipal estabelece ainda que essa situação será constantemente
reavaliada pela equipe de governo da gestão municipal, que poderá prorrogar a suspensão das aulas ou adotar novas
medidas.

Pais de alunos retiram kits de alimentos nas escolas municipais
Na quarta-feira, 24 de março, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a entrega de kits de alimentos para os alunos
da rede municipal de ensino. Para os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), a entrega foi realizada apenas no
dia 24. Já para os alunos da Educação Infantil (creche e pré-escola), a entrega iniciou ontem e continua hoje, quintafeira, das 7h às 18h, conforme comunicado da unidade.
Os kits de alimentos são retirados pelos pais ou
responsáveis, nas escolas onde os alunos estão
matriculados. Assim recebem os kits, os pais também
preenchem um cadastro para futuras entregas de
alimentos. Vale ressaltar que todos os protocolos de
segurança contra a transmissão do coronavírus são
seguidos rigorosamente.
No total, a Secretaria Municipal de Educação fez a
aquisição de 5.580 kits de alimentos, contemplando
todos os alunos da rede municipal e também das
entidades filantrópicas conveniadas com a secretaria. O
kit de alimento é composto por arroz, feijão, macarrão,
leite, biscoito de maisena e óleo de soja.
Ajuda
Para os pais de alunos, a entrega dos kits de alimento tem sido uma grande ajuda neste momento crítico de pandemia.
É o que comenta Juliana Maia de Oliveira, mãe do aluno Kauan Davi Maia Modesto, do 1º Ano B, da Emef Darcy
Aparecida Buranello Marin: “Estamos enfrentando um momento bastante difícil com essa pandemia. Hoje de manhã,
por exemplo, meu filho pediu leite e não tinha mais em casa. Então, quando vi que tinha leite no kit, fiquei muito feliz”,
disse.
O senhor Cleber Orlando de Oliveira, pai do aluno Ruan Pablo Silva de Oliveira, do 3º Ano A, da Emef Casa da Amizade
também comenta a importância da entrega do kit de alimento. “A entrega do kit veio em boa hora, porque em casa
estamos preocupados, já que meu salário foi reduzido pela metade e não sabemos como será nos próximos dias na
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firma onde trabalho”, comentou. Cleber Oliveira tem outro filho de 5 anos, aluno da Emei Orentino Martins que
também receberá um kit de alimento. Sua família reside no bairro rural da Jacutinga.
A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Larissa Avansi Marques Lino, ressalta que não se trata de uma
cesta básica, mas sim de um kit composto por gêneros alimentícios não perecíveis, que atendem às necessidades
nutricionais dos alunos.
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Fase final da capacitação de motorista canavieiro

Terminam no fim de janeiro as aulas do curso de qualificação para motorista de caminhão canavieiro, realizado em
uma parceria entre a Prefeitura de Penápolis, através da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, e a Usina Clealco.
Ao todo, 17 alunos de Penápolis participam do curso.
O curso iniciado em setembro de 2020 deve ser finalizado até o final deste mês. São 14 aulas teóricas, com carga
horária de quatro horas cada aula, ministradas em Penápolis no Auditório Cora Coralina, além de 13 aulas práticas, de
oito horas cada, ministradas na própria usina, nas unidades de Queiroz e Clementina.
O treinamento é ministrado por dois funcionários da Clealco. Para o treinamento, foi designado o funcionário Fábio
Luiz Rodrigues Reis Boscheto e o instrutor Bruno Borsanelli Gaviolli.
Segundo o chefe do Serviço de Iniciação ao Trabalho, Pablo Ambrósio Ianela, após finalização do curso todos os alunos
passarão por processo seletivo da Usina Clealco para trabalhar na Safra 2021.
“Por terem sido capacitados na própria usina, utilizando os equipamentos e veículos da Clealco e adquirindo o
conhecimento dentro da empresa, as chances de contratação são bastante altas”, destacou Ianela.

Articulação de recursos em SP:
Prefeito solicita rotatória na Rodovia Assis Chateaubriand
Na manhã desta quinta-feira (28), o prefeito Caique
Rossi se reuniu com o secretário de Estado da Casa Civil,
Antônio Carlos Rizeque Malufe, para solicitar a
construção de uma rotatória na Rodovia Assis
Chateaubriand (SP 425), próximo à área onde é
construído o centro de distribuição da CSD (Companhia
Sulamericana de Distribuição).
Na ocasião, o prefeito estava acompanhado do
secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio
Ferracini. Segundo o prefeito, o dispositivo de acesso
será necessário para facilitar o acesso ao Centro de
Distribuição e garantir a segurança no tráfego.
“Assim que o Centro de Distribuição estiver em atividade, teremos um grande movimento de veículos de grande porte.
Por isso, já estamos em contato com o Governo do Estado de São Paulo para a construção de uma rotatória que garanta
o acesso de forma segura para todos que trafegarem pela Rodovia Assis Chateaubriand”, destacou o prefeito.
O Centro de Distribuição da CSD (Companhia Sulamericana de Distribuição) é um investimento de cerca de R$ 100
milhões. A primeira etapa de construção prevê a implantação de um barracão de 35 mil metros quadrados e a
movimentação de 350 caminhões por dia.
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“Além da movimentação de caminhões, teremos o trânsito de veículos dos funcionários da empresa. Precisamos
assegurar a segurança desses profissionais. O Centro de Distribuição é um investimento importantíssimo para
Penápolis, tanto na geração de receitas quanto em empregos para os penapolenses”, finalizou o prefeito Caique Rossi.

Empresários da Incubadora terão consultoria gratuita do Sebrae
Na terça-feira, 16 de fevereiro, empresários do Núcleo Incubadora de Empresas participaram de uma apresentação do
Programa Brasil Mais, desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da
Prefeitura de Penápolis. O programa oferecerá uma consultoria gratuita aos interessados durante quatro meses.
Doze empresários do Núcleo Incubadora participaram da apresentação do Programa, ministrada pelos agentes locais
de inovação Vinicius Moreira e Elaine Borges e pelo analista de negócios, Vitor Martins. O acompanhamento pelo
Agente Local de Inovação e a participação nos encontros são gratuitos, 100% subsidiado pelo Sebrae.
Segundo o chefe do Serviço de Iniciação ao Trabalho, Pablo Ambrósio Ianela, o programa oferece uma consultoria
gratuita para auxiliar os empresários a desenvolver seus negócios.
“Em uma parceria da Prefeitura com o Sebrae e o Governo Estadual, estamos oferecendo de forma gratuita uma
consultoria individual para cada empresário, analisando o perfil e a realidade de suas empresas e propondo melhorias.
É uma excelente oportunidade de melhorar seus negócios”, destacou Ianela.
“Os empresários que demonstraram interesse nesta iniciativa gratuita já realizaram suas inscrições e a consultoria
deve ser iniciada nas próximas semanas. Estamos em busca de novas capacitações para auxiliar os empresários e
empreendedores locais a incrementar sua produção e melhorar sua lucratividade”, afirmou.
Programa
O Programa Brasil Mais é uma iniciativa que
visa aumentar a produtividade e
competitividade das empresas, com a
promoção de melhorias rápidas, de baixo
custo e de alto impacto por meio de um
acompanhamento contínuo e consultorias
especializadas.
Ao longo de quatro meses, serão realizados
encontros com o Agente Local de Inovação.
Neste percurso, o empresário será
conduzido por uma jornada para inovar
buscando maior faturamento ou redução
de custos. Além disto, poderá receber
consultorias especializadas para apoiá-lo
nesse desafio.

Conselho de Emprego e Renda discute novas diretrizes
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho promoveu na terça-feira, 23 de fevereiro, a primeira reunião
com os novos integrantes do Conselho Municipal de Emprego e Renda para traçar um panorama sobre o atual cenário
econômico da cidade e propor novas diretrizes e ações a serem realizadas futuramente.
O encontro aconteceu na sede do Sincomércio de Penápolis, quando foram apresentados os novos membros que farão
parte do Conselho de Emprego e Renda. A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de
Desenvolvimento e Trabalho, Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis, Associação Comercial e Empresarial de
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Penápolis, Apeoesp, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e Celulose, Sindicato Rural, Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, Posto de Atendimento ao Trabalhador e Secretaria de Agricultura.
Segundo comentou o chefe de Serviço de Iniciação ao Trabalho, Pablo Ambrosio Ianela, neste primeiro encontro, foi
feito um resumo do atual momento
econômico do município e os desafios que a
Administração Municipal enfrentará neste
primeiro ano de mandato.
“Discutimos
principalmente
algumas
diretrizes e ações a serem realizadas a curto,
médio e longo prazo com relação aos
diversos cursos de capacitação e
qualificação de mão-de-obra que a cidade
demanda”, comentou.
Durante a reunião, Pablo Ianela reforçou o
anseio do secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini, colocando a secretaria e a prefeitura a disposição
para novas parcerias e projetos.
“Nosso objetivo é atender a demanda dos empresários e empreendedores de Penápolis e assim, consequentemente,
teremos mais vagas de emprego, mão de obra capacitada e a inclusão de pessoas até então desempregadas, no
mercado de trabalho”, concluiu o chefe de Serviço de Iniciação ao Trabalho.

Desenvolvimento
Secretaria lança pesquisa sobre cursos de qualificação
Com o intuito de saber quais os cursos de
capacitação e qualificação que despertam maior
interesse entre a população penapolense, a
Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da
Prefeitura de Penápolis lança, em 18 de março,
uma pesquisa on-line, onde as pessoas
interessadas podem selecionar os temas de
interesse e disponibilidade de horários para fazer
os cursos.
Para quem deseja se especializar em alguma área
ou tem interesse em aprender novas funções, basta preencher o cadastro de pesquisa acessando o link:
https://forms.gle/PYzQXVXExmthuZuy7 .
Segundo explicou o secretário municipal de Desenvolvimento, Fábio Ferracini, o setor aproveitou esse período em que
não há atendimento presencial na prefeitura – de 15 a 30 de março – para fazer o levantamento desta demanda.
“Dessa forma, conseguiremos saber quais os cursos de maior interesse da população a fim de buscar parcerias para a
realização dos mesmos. Sabemos que através da qualificação profissional, muitas pessoas que estão desempregadas
podem ingressar novamente no mercado de trabalho”, disse.
Para a realização dessa pesquisa on-line, a Secretaria de Desenvolvimento conta com a parceria do Sebrae regional de
Araçatuba, que também tem interesse em saber quais os cursos prioritários para quem quer empreender ou quem já
empreende e quer se aperfeiçoar.
De acordo com o chefe de serviço de Iniciação ao Trabalho, Pablo Ambrósio Ianela, após a realização da pesquisa,
serão tabuladas as informações. “Ao identificar os cursos de interesse da população, entraremos em contato com
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nossos parceiros e, se preciso, buscaremos novas parcerias, para que todos sejam contemplados com a realização de
cursos de qualificação profissional”, comentou.
Pablo Ianela adianta que a ideia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho é fazer um planejamento
anual de cursos. A Prefeitura de Penápolis conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Governo do Estado de São Paulo, Sebrae e Empreenda Rápido.

Desde 2016 na fila de espera, empresário integra Núcleo
Incubadora de Empresas
Na última semana de março, dois
novos empresários penapolenses
aderiram ao Projeto Incubadora de
Empresas de Penápolis. Um deles, a
empresa LM Serralheria aguardava na
fila de espera para integrar a iniciativa
desde 2016. Já a empresa Marcenaria
Cortez já faz parte do projeto, mas
ampliará seus negócios com a cessão
de mais um box.
O Termo de Adesão ao Projeto foi
assinado na quinta-feira, 25 de março,
com a presença do prefeito Caique
Rossi, do secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini, e pelo chefe do Serviço de Iniciação ao Trabalho,
Pablo Ambrósio Ianela, além dos empresários e seus familiares. O prefeito Caique Rossi destacou que o apoio aos
empresários é fundamental para fomentar a economia local. “Estamos em um período difícil do ponto de vista
econômico, por isso, é gratificante ver empresas penapolenses crescendo, buscando ampliar seus negócios. A
Prefeitura buscará apoiá-los da melhor forma possível”, enfatizou o prefeito.
Segundo explicou o chefe do Serviço de Iniciação ao Trabalho, Pablo Ambrósio Ianela, com a nova reestruturação do
Núcleo Incubadora foi feita a análise de empresas que aguardavam na fila de espera. “A LM Serralheria era a primeira
desta lista. Analisamos o plano de negócios e a partir de agora, a empresa integra o Núcleo Incubadora”, explicou.
A LM Serralheria foi representada pelos proprietários Florisval Moreira Junior e Angela Teixeira dos Santos Moreira. A
empresa já iniciou a mudança para o novo espaço.
Ampliação
A empresa “Marcenaria Cortez”, dos empresários Michele e Maicon Cortez, atua no ramo de móveis planejados e já
integra o Núcleo Incubadora. “A empresa solicitou mais um box para ampliar sua produção. Após analisarmos o plano
de negócios, um novo espaço foi disponibilizado. Com isso, a empresa conseguirá adquirir novos equipamentos,
contratar novos profissionais e ampliar sua produção”, destacou Ianella.
O secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini, destacou que o Projeto Incubadora de Empresas passa
por uma reestruturação. “Vamos retomar a essência deste projeto que é fomentar o desenvolvimento de micro e
pequenas empresas. A ideia é oferecer subsídios, neste caso, o espaço físico, e acompanhar o crescimento das
empresas”, afirmou Ferracini.
“Desta forma, iremos apoiar os novos empreendedores que queiram participar do Núcleo Incubadora de Empresas,
além de incentivar a ampliação daqueles empresários que já estão instalados e buscam o crescimento de seus
negócios, concluiu o secretário de Desenvolvimento e Trabalho.

Capacitação prepara empreendedores para exportações
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O Programa Paulista de Capacitação para Exportações - Exporta SP está com inscrições aberta para micro, pequenos e
médios empreendedores interessados em exportar seus produtos ou serviços. No Programa Paulista de Capacitação
para Exportações você recebe suporte de especialistas em comércio internacional para criar um plano de negócios de
exportação.
A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, executada pela InvestSP, tem como objetivo preparar micro,
pequenas e médias empresas paulistas para acessar o mercado internacional. A empresa pode ser do setor industrial,
de agronegócio, de serviços e até mesmo uma “startup”, empresa iniciante.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 02 de abril, diretamente no site
https://abre.ai/exportasp. Com as informações fornecidas na ficha de cadastro, a gestão do programa avalia o perfil
da empresa e seu enquadramento no programa de exportações.
Vale ressaltar que de acordo com a Lei Geral de Proteção de
Dados, nenhum dado das empresas será compartilhado com
qualquer instituição sem que exista a expressa permissão de
seus responsáveis.
As respostas serão utilizadas com a finalidade exclusiva de
analisar o perfil empresarial para participação no Programa
Exporta SP e não serão publicadas ou compartilhadas sem
consentimento dos responsáveis. A análise das respostas
será feita por especialistas da InvestSP e Fundação Instituto de Administração.
Dados estatísticos poderão ser divulgados de forma agregada, sem identificação das empresas. Todas as instituições
parceiras do Programa Exporta SP estão comprometidas com a confidencialidade dos dados fornecidos.
O questionário tem tempo total estimado de aproximadamente 30 minutos. É importante que seja respondido pela
liderança executiva da empresa, que fará a capacitação, para que se possa obter um panorama completo, inclusive
histórico e projeções. O Programa Exporta SP apenas capacitará uma pessoa de cada empresa e, para garantir a
sustentabilidade dos resultados, sugere-se que seja a liderança executiva.

Com incentivo da Prefeitura, empresa ampliará suas atividades
A indústria DR Campioni Calçados ME, a “Linda Jú
Calçados Infantis”, empresa residente no Núcleo
Incubadora de Empresas, ampliará suas atividades.
Tal ação se dá em consequência de esforços em
conjunto entre a empresa e a Prefeitura de Penápolis.
A Linda Jú Calçados vem fortalecendo a sua marca e
sua atuação no mercado calçadista da região sudeste
há algum tempo. A marca e seus produtos estão
presentes nos principais shoppings e rede de varejo
do estado de São Paulo.
Com o incentivo de cessão de boxes no Núcleo
Incubadora, a empresa agora está transferindo sua
fábrica para um barracão industrial de mil metros quadrados construídos, além de 100 metros quadrados de área de
refeitório e área administrativa. A referida área está cedida mediante um processo de licitação destinado a indústrias
a partir de 50 funcionários a qual a empresa saiu vencedora do certame.
Até 2020, a Linda Jú gerava 90 empregos diretos. A projeção é contratar pelo menos 30 colaboradores nos próximos
dois meses mesmo com a pandemia em nosso país, conforme relatou a proprietária da empresa, Deise Campioni.
As obras de adequações do prédio foram acompanhadas essa semana pelo chefe do Serviço de Iniciação ao Trabalho,
Pablo Ianela e pelo coordenador do Núcleo Incubadora de Empresas, Georgie Martins.
“Com a mudança para um barracão mais amplo, a Linda Jú Calçados busca cumprir as exigências de grandes empresas
varejistas para firmar contratos ampliando assim sua carteira de cliente e expandindo seu mercado de atuação”,
destacou o secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini.
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A disponibilização do barracão industrial, localizado em área privilegiada, na avenida Getúlio Vargas, aos fundos do
Recinto de Exposições Jandira Trench. A vigência é de cinco anos, com contrapartida do município através da cessão
de espaço pelo tempo estabelecido em contrato, aprovado pela Lei Municipal 2390 de setembro de 2019. A Lei prevê
que a empresa aumente o índice de empregabilidade e faturamento ao longo do período.
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Secretaria de Agricultura atua em serviços de limpeza urbana
Desde o início do ano, as equipes da Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente têm atuado intensamente nos serviços
de roçagem e limpeza de praças, parques, canteiros
centrais, áreas verdes, campos de futebol e
diversas outros locais da cidade que necessitam
desta manutenção.
Para esses serviços são mobilizadas três equipes,
sendo: equipe de arborização para corte e
recolhimento de árvores; equipe de tratores e
equipe de roçadeira costal para serviços de
roçagem e limpeza em diversos locais.
Na manhã de ontem, 13 de janeiro, as equipes atuavam nos serviços de limpeza na praça Dr. Carlos Sampaio Filho; em
área próxima à Adefipe, além de atendimento de produtora rural com preparo de terra.
Nos últimos dias, também foram realizados os serviços de corte e retirada de árvore caída na praça da Igreja Santa
Clara e recolhimento de galhos caídos e cortados pela CPFL em bairros de toda a cidade, conforme solicitações.
Dentre os serviços de roçagem e limpeza com tratores, foram contemplados os seguintes locais: área verde da Vila
Aparecida (ao lado do CEUs das Artes); linhão do bairro Residencial Florença; área verde atrás do Bairro Pevi; área do
Bairro Santa Leonor; Parque Maria Chica; Parque Santa Leonor; Pista do Kart; margem da linha férrea (da Rua
Amazonas até o final da Vila Aparecida); Bairro Cecap; linhão do bairro Del Rey; área verde do bairro Silvia Covas e
Centro Esportivo do bairro Antonio Ferreira.
Já os serviços de roçagem e limpeza pela equipe de roçadeira costal foram executados nestes locais: canteiros das
entradas da cidade (Rua João Fatori, Av. Leandro Ratisbona de Medeiros e Estrada Irmãos Buranello); Praça Orentino
Martins; acabamento na Pista de Kart; roçagem dos mini campos dos bairros Jardim Tropical, Jardim Eldorado, Cidade
Jardim, do Cortume Leão, do Juventude e da Emurpe; roçagem do campo do Estádio Municipal; Centro de Treinamento
do Corinthians; estacionamentos do Paço Municipal; praça da entrada do Alphaville e Praça 9 de Julho.
De acordo com o cronograma da Secretaria de Agricultura, os próximos serviços executados serão: roçagem e limpeza
das áreas verdes e terrenos públicos municipais, atendimento de protocolos de produtores rurais; roçagem e limpeza
de praças e áreas verdes municipais, atendimento de protocolos de ouvidoria e ordens de serviço.

Prefeitura solicita posse do prédio da Casa de Agricultura
Em viagem a São Paulo ocorrida na primeira semana de março, o prefeito Caique Rossi solicitou ao secretário estadual
de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, a posse do prédio da Casa de Agricultura, desativado há mais de
10 anos. O Governo Estadual sinalizou de forma positiva o atendimento a essa demanda.
O prefeito Caique Rossi destacou que atualmente o prédio não é utilizado pelo órgão estadual de agricultura.
“Atualmente o órgão conta com apenas quatro funcionários que estão trabalhando em home office.Caso a doação
seja efetivada, a Prefeitura se comprometeu com o Governo Estadual em oferecer um espaço adequado para que a
equipe possa executar suas atividades”, afirmou.
“Todos os penapolenses estão aguardando essa ação, pois o espaço atualmente se encontra bastante deteriorado. È
um prédio de excelente localização, mas que está sem utilização. Com a posse, conseguiremos dar uma destinação
adequada, resolvendo de forma definitiva esse problema”, acrescentou Caique Rossi.
O prefeito Caique Rossi ainda agradeceu o apoio do presidente do Sindicato Rural, João Castilho por intermediar a
solicitação ao Estado.
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O secretário estadual de Agricultura, Gustavo Junqueira, agradeceu a iniciativa do município. “Agradecemos ao
prefeito por apresentar a demanda ao Estado e mostrar o que é um problema, pois é um excelente espaço fechado há
mais de 10 anos”, enfatizou.
“Temos lutado para fazer uma reestruturação ampla para que os municípios possam ser os grandes protagonistas do
desenvolvimento do agro no Estado de São Paulo. Vamos dar uma atenção especial e, sem dúvida, o pleito será
atendido”, disse o secretário estadual.
O prédio da Casa de Agricultura fica localizado na avenida Luís Osório, 26, ao lado do Clube Penapolense.

Agricultura alerta sobre poda e erradicação de árvores
A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente de Penápolis tem registrado recentemente
um aumento no número de denúncias de podas e
erradicações irregulares de árvores na cidade. Alguns
casos foram, inclusive, encaminhados à Polícia Civil
para a investigação sobre o crime ambiental.
O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, Edison Ribeiro de Almeida, explica que
podas e erradicação são permitidas desde que
autorizadas pela Prefeitura de Penápolis, seguindo
todas as orientações técnicas. “Cada caso precisa ser
analisado por uma equipe técnica e realizado de forma
a manter a saúde da árvore”, destacou.
A arborização do município é disciplinada pela Lei
1940/2013, que também prevê, inclusive, penalidades aos infratores que podem alcançar o valor de R$1.173,00. “A
população deve ter consciência de que a poda radical e a extinção de árvores sem autorização são crimes ambientais,
passíveis de multa e responsabilização por meio de processo criminal/ambiental”, destacou.
Ainda segundo o secretário, tanto para poda quanto para supressão de árvores é necessário obter autorização da
Secretaria de Agricultura. A solicitação deve ser feita pelo munícipe no setor de Protocolo, que fica no saguão do Paço
Municipal (avenida Marginal Maria Chica 1400, Centro). O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira,
das 08h às 16h.
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Após o protocolo da solicitação, será feita uma avaliação da árvore. Caso seja confirmada a necessidade de erradicação,
o requerente pode retirar sua autorização na Secretaria de Agricultura e entregar o recibo de comprovação de compra
da muda de árvore para efetuar a reposição ambiental.
Legislação Municipal
Segundo a Lei Municipal, a poda de árvores só será permitida diante de algumas condições como para sua condução,
visando sua formação; quando esteja sob fiação, quando representarem riscos de acidentes ou de interrupção dos
sistemas elétrico, de telefonia ou de outros serviços.
Ainda está prevista a poda para a limpeza da árvore, visando somente a retirada de galhos secos, apodrecidos,
quebrados ou com pragas e/ou doenças; quando os galhos estiverem causando interferências prejudiciais em
edificações, na iluminação ou na sinalização de trânsito nas vias públicas, e para a recuperação de arquitetura da copa.
A supressão, o transplante de árvores ou intervenção em raízes de espécies localizadas em áreas públicas só serão
autorizados mediante Laudo Técnico, emitido por profissional legalmente habilitado. A autorização só será emitida
caso o estado da espécie justifique a intervenção e quando a árvore ou parte dela apresentar risco iminente de queda.
Também será emitida a autorização nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao
patrimônio público ou privado; quando o plantio irregular ou a propagação espontânea das espécies impossibilitar o
desenvolvimento adequado de árvores vizinhas, e quando se tratar de espécies cuja propagação tenha feitos
prejudiciais para a arborização urbana.
A Prefeitura de Penápolis destaca que a Secretaria de Agricultura está à disposição da comunidade para prestar todas
as orientações necessárias em relação à arborização urbana, inclusive oferecendo mudas aos munícipes que desejarem
plantá-las. Quem desejar mais informações a respeito das práticas corretas de poda e erradicação de árvores pode
manter contato pelo telefone 3652-3122.

Agricultura executa roçagem em canteiro central da Irmãos
Buranello
Em continuidade aos serviços de manutenção e
limpeza da cidade, nesta semana, a Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente efetuou a roçagem de grama em diversos
pontos da cidade, contemplando canteiros centrais,
praças e demais locais públicos.
Na quarta-feira, 24 de março, foi executado o serviço
de roçagem e limpeza no canteiro central ao longo da
estrada Irmãos Buranello. Uma equipe de
funcionários munida de roçadeira costal efetua o
trabalho de roçagem no trecho entre a avenida Mato
Grosso até o cruzamento com a rodovia Assis
Chateaubriand. A previsão de término do serviço é para os próximos dias.
Segundo comentou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Edison Ribeiro de Almeida,
além da estrada Irmãos Buranello, diversos outros locais foram contemplados com serviços de roçagem durante a
semana.
“Também foram beneficiadas todas as unidades básicas de saúde, a praça Dr. Carlos Sampaio Filho, a praça Orentino
Martins e também a avenida Rui Barbosa, entre a rua Dr. Ramalho Franco e a Fernando Ribeiro de Barros”, informou.
De acordo com o secretário de Agricultura, Edson Ribeiro, o recolhimento dos resíduos de roçagem é feito através de
parceria com o Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis), que disponibiliza caminhões para a
coleta.
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Secretaria de Obras executa melhoria no Parque Industrial
Atendendo a uma solicitação dos
moradores e empresários da região, a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
executou, na última semana de
fevereiro, melhorias no Parque
Industrial para melhorar a drenagem
urbana. A ação foi realizada na avenida
Francisco Colnaghi.
O secretário de Obras, o engenheiro
Fernando Rosa, os moradores da região
enfrentavam problemas em dias de
chuvas. “Nos períodos com chuvas mais
intensas, há um escoamento de água da
região do Jardim Eldorado, desaguando diretamente na avenida Francisco Colnaghi”, afirmou.
“Para resolver esse problema, realizamos uma movimentação de terra, criando um canal de escoamento para dar
sentido a águas pluviais”, destacou o secretário. O serviço foi executado pela equipe de servidores da Secretaria e
Obras. “Além de alagar a via, a água extravasava as sarjetas e avançava para as áreas no entorno. Por não haver uma
estrutura para escoamento e as propriedades estarem em declives, a água escoava até atingir a rua das Flores. Por
isso, fizemos esse caminho para direcionar a água para um canal de vazão nesta região”, conclui Rosa.

Obras corrige erosão próxima à estrada Armando Viana Egreja
Por conta das fortes chuvas que caíram sobre
Penápolis na semana passada, houve uma
ocorrência de erosão às margens da estrada
vicinal Armando Viana Egreja (no sentido
Penápolis – Avanhandava), próximo à ponte sobre
o Ribeirão Lajeado. Para que não houvesse
acidentes no local, o trânsito foi interditado na
quinta-feira, 04 de março, e liberado na sextafeira, 05, após executadas as obras de reaterro do
local.
Segundo explicou o secretário municipal de Obras
e Serviços, Fernando Pedro Rosa, devido ao
grande volume de água que desceu, houve uma
erosão na canaleta da ponte, chegando bem próxima à estrada. “Para evitar acidentes, a Secretaria de Trânsito efetuou
a interdição e sinalização no local até que conseguimos providenciar o aterro da erosão”, disse.
Para a realização do serviço, a Secretaria de Obras contou com a parceria do Daep (Departamento Autônomo de Água
e Esgoto de Penápolis) que fez o empréstimo do caminhão e da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Zeladoria
de Trânsito e Mobilidade Urbana, que efetuou a sinalização no local.
O secretário Fernando Rosa esclarece que fazer a recuperação do local da erosão foi uma medida temporária para
evitar acidentes e liberar a estrada. “Entretanto precisamos esperar o período de estiagem para refazer a canaleta
coletora que irá despejar a água no rio, e não mais próximo às margens da estrada”, concluiu.
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Secretaria de Obras executa reparos em unidades escolares

Através de parceria entre a Secretaria Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Educação, diversas
unidades escolares estão sendo beneficiadas com obras de reparo e pintura geral do prédio. Na semana de 08 a 12 de
março, foi concluída a pintura interna e externa do Ceim/Emei Sílvia Covas. A antiga pintura da unidade estava bastante
desgastada e após a execução dos trabalhos pela equipe de pintura da Secretaria de Obras, a escola ganhou um visual
mais bonito e mais acolhedor para receber os alunos quando retornarem as aulas presenciais.
O mesmo trabalho também foi feito na Emei Vila Fátima. A unidade apresentava sinais de desgaste e recentemente
recebeu nova pintura, melhorando seu aspecto visual e contribuindo para a conservação do prédio.
Vale ressaltar que essas ações de benfeitoria nas unidades são possíveis através de parceria entre as secretarias
municipais, sendo que a Secretaria de Educação é responsável pela compra de materiais e a Secretaria de Obras faz a
execução do serviço, através de sua equipe de funcionários.
De acordo com o cronograma, a próxima unidade a receber pintura geral do prédio será o Ceim/Emei Jardim Del Rey.
Muro
Outra benfeitoria também foi realizada na Emef Dr. Mário Sabino, localizado no Jardim Tóquio. Trata-se da
reconstrução do muro frontal da unidade que havia cedido com a queda de uma árvore após forte pancada de chuva
com vento ocorrida no final do ano passado. Por meio de parceria, a Secretaria de Obras efetuou a reconstrução do
muro, enquanto a Secretaria de Educação fez a compra dos materiais necessários. A próxima etapa da obra será a
pintura do muro, acompanhando a fachada da unidade.

Estrada Francisco Salla terá investimento de R$ 11 milhões
Na sexta-feira, 05 de março, Penápolis recebeu a confirmação oficial de investimento de R$11 milhões para a
recuperação da Estrada Vicinal Francisco Salla. O prefeito Caique Rossi recebeu a notícia do secretário de
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi.
A melhoria faz parte do “Projeto Novas Vicinais” desenvolvido pelo Governo Estadual, após estudo técnico do DER
(Departamento de Estradas de Rodagem). O prefeito Caique Rossi destacou que o projeto contemplará 17 quilômetros
da via, interligando Penápolis a Glicério. “A estrada está em uma situação crítica e extremamente perigosa. Há mais
de 10 anos, o recapeamento era aguardado pelos moradores, proprietários rurais e trabalhadores que trafegam pela
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vicinal. É uma notícia importantíssima para cidade, trazendo mais segurança para todos que percorrem o local”,
afirmou o prefeito. A previsão é que o início das obras aconteça ainda neste primeiro semestre. O programa Novas
Vicinais foi criado após levantamento realizado pelo DER e prioriza as vicinais que ligam polos geradores de serviços e
rodovias estaduais, além de estradas que dão acesso a municípios.

“Tivemos diversos acidentes de trânsito e vidas perdidas por conta das péssimas condições da estrada. Com isso,
conseguiremos oferecer maior segurança para todos, produtores rurais, proprietários de ranchos, estudantes e
moradores das olarias, sitiantes”, enfatizou Caique.
O prefeito ainda agradeceu ao Governo Estadual pela inclusão do município no Projeto. “Tivemos o apoio fundamental
do Sindicato dos Produtores Rurais, representado pelo seu presidente João Castilho, e da Associação dos Proprietários
do Condomínio Belvedere, por meio do seu presidente Lourival Panico”, disse.
O prefeito acrescentou que outras vias foram indicadas pelo município para que sejam incluídas do Programa Novas
Vicinais. “Além da Vicinal Francisco Salla, solicitamos a pavimentação na estrada rural do Córrego Grande e na estrada
de acesso ao Colégio Agrícola. Estamos empenhados para que o Governo também libere recursos para esses locais”,
concluiu Caique Rossi. A melhoria ainda contou com o intermédio e apoio dos vereadores Júlio Caetano, Professor
Bruno, Ivan Sammarco, Cabeça do Coletivo, Isanoel Ditinho e Dr. Rodolfo.

Secretaria de Obras atua em benfeitoria predial na Santa Casa
A Secretaria Municipal de Obras atuou na construção de 3
cômodos nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de
Penápolis. As obras ocorreram em um apartamento com quarto
e banheiro para profissional plantonista, em outro banheiro com
acessibilidade, além de uma área de expurgo. A construção foi
necessária para atender os requisitos de liberação de 08 leitos de
UTI do hospital, comenta o secretário Fernando Rosa.
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Prefeitura reconstrói ponte do Córrego do Retiro
Está em fase final a reconstrução da ponte sobre o Córrego do Retiro. O serviço é executado pela equipe da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços e a previsão de término na próxima semana, dia 20 de março. A estrutura em madeira
da ponte estava bastante deteriorada e suas peças serão substituídas.
Segundo o secretário de Obras, o engenheiro Fernando Rosa, inicialmente foi feita a remoção de todas as peças
danificadas. “A ponte tem cerca de 15 anos e, com o tempo e o trânsito de veículos foi se deteriorando. Iniciamos o
trabalho com a retirada das peças deterioradas e uma revisão em toda a estrutura geral da ponte e dos apoios das
vigas, chamadas de travesseiros”, afirmou.

Para o trabalho, a Secretaria de Obras conta com o apoio de máquinas do Daep (Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Penápolis). A obra também contou com a doação e apoio de proprietários rurais da região, como Antonio
Carlos Begner e Neto Castilho.
Na semana passada, a equipe de servidores substituiu as peças deterioradas. “Reconstruiremos toda a estrutura da
ponte para recuperar as condições de tráfego e garantir a segurança dos produtores e proprietários rurais desta região.
A previsão é que em 15 dias todo o serviço esteja concluído, caso as condições do clima se mantenham estáveis”,
explicou o secretário de Obras.
A estrutura superior da ponte já foi finalizada. “Iniciaremos a reconstrução da ‘saia’ ou ‘cabeça’ nas duas laterais da
ponte. Será feita uma escavação para que possamos fixar outras vigas de madeira para estabilizar a estrutura e evitar
erosões que comprometam o trânsito de veículos. Esta é parte mais demorada do serviço”, contou o engenheiro.
O secretário da pasta, Fernando Rosa, destacou o trabalho da equipe de servidores da secretaria pelo trabalho
executado. “Com todas as dificuldades de falta de equipamentos e maquinário, os servidores da secretaria de Obras
conseguem superar essa situação e executar um trabalho exemplar para a população penapolense. Agradecemos toda
a dedicação e compromisso dos servidores municipais”, concluiu o secretário de Obras, Fernando Rosa.
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Avenida Dr. Ramalho Franco recebe nova sinalização de solo
Quem trafega pela avenida Dr. Ramalho Franco já notou que a via está totalmente sinalizada com novas demarcações
de solo, inclusive com espaço delimitado para estacionamento de veículos. A nova sinalização foi executada pela
equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Zeladoria de Trânsito e Mobilidade Urbana da
Prefeitura de Penápolis, como forma de melhorar o tráfego de veículos e evitar acidentes.
Segundo comentou o secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, o coronel Daniel Barbosa Rodrigueiro, a
medida visa melhorar a trafegabilidade da via, tanto de veículos como de pedestres e também ordenar as vagas de
estacionamento.

“Ao executar a sinalização de solo, conseguimos organizar melhor o fluxo de veículos (ida e volta) na faixa de
rolamento, garantir vagas de estacionamento e ainda evitar acidentes”, ressaltou o secretário.
Rodrigueiro analisou ainda que essas medidas também ajudam a diminuição da velocidade dos veículos ao trafegarem
pela via, o que resultará na queda significativa do número de acidentes.
De acordo com ele, a Secretaria de Trânsito fará uma nova sinalização de solo em todas as ruas e avenidas que
interligam bairros da cidade. Atualmente, uma equipe trabalha na sinalização da avenida Antônio Veronese e de
acordo com o cronograma, a próxima via a receber a melhoria será a rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira.
Secom-PMP | 11-02-2021

Avenida Antônio Veronese recebe nova sinalização de solo
A Prefeitura de Penápolis, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Zeladoria de Trânsito e
Mobilidade Urbana efetuou nos últimos dias a sinalização horizontal da avenida Antônio Veronese. A pintura de solo
tem o objetivo de ordenar melhor o fluxo de veículos e pedestres nesta via bastante movimentada, a fim de evitar
acidentes. Segundo explicou o secretário de Trânsito, o coronel Daniel Barbosa Rodrigueiro, a avenida Antônio
Veronese é considerada um polo gerador de tráfego, ou seja, é uma via onde convergem várias modalidades de
locomoção, tais como: pedestres, bicicletas, carros, motos, caminhões, ônibus, entre outros veículos.
“Sendo assim, a sinalização horizontal na avenida se torna necessária para ajustar essas modalidades de locomoção, a
fim de garantir um bom fluxo de veículos e maior segurança no trânsito”, comentou.
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O secretário ressaltou ainda que além de residências, a
avenida Antônio Veronese possui ainda lojas comerciais,
academia, escolas e, em breve, haverá um novo prédio
residencial com entrada e saída de veículos. “Diante
toda essa complexidade da via, temos que ordenar o
espaço para que todos trafeguem ou estacionem
corretamente, de forma segura, a fim de evitar
acidentes”, afirmou Daniel Rodrigueiro.
Vale lembrar que o mesmo serviço de sinalização de solo
também foi executado recentemente na rua Dr.
Ramalho Franco, bastante elogiado pela população,
principalmente pelos munícipes que trafegam
diariamente pela via. De acordo com o cronograma da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a próxima via a
receber a melhoria será a rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira, outra importante e extensa via da cidade que interliga
diversos bairros.
Secom-PMP | 27-02-2021

Secretaria de Trânsito informa alteração em semáforos da cidade
A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade
Urbana informa que será alterado o sistema de
semáforo em três cruzamentos da cidade, com a
implantação da abertura em dois tempos. A mudança
foi iniciada na sexta-feira, 26 de março, no semáforo
da avenida Olsen e a rua Augusto Pereira de Moraes.
O novo sistema de passagem exige que os motoristas
tenham atenção especial neste local. De acordo com o
secretário de trânsito, Daniel Rodrigueiro, ao transitar
pela rua Augusto Pereira de Moraes, o sinal verde
abrirá simultaneamente nos sentidos centro-bairro e
bairro-centro. “É preciso que motoristas e pedestres fiquem atentos às alterações, observando a sinalização e as regras
de trânsito”, explica. “O motorista que trafega pela Rua Augusto Pereira de Moraes, sentido bairro-centro, precisa
aguardar o fluxo para virar à esquerda, respeitando o trânsito dos veículos que vêm do sentido contrário, fazendo-se
observar as Regras Básicas de Circulação de Trânsito, contidas no Código de Trânsito Brasileiro”, afirmou o secretário.
Novas alterações
Nesta quarta-feira (31), o novo sistema será implantado em mais dois cruzamentos: na rua Amazonas com a avenida
Mato Grosso e na rua Giácomo Paro com a avenida Bento da Cruz. A Secretaria de Trânsito solicita que os motoristas
tenham atenção redobrada quando transitarem nesses locais. “Para evitar acidentes, os motoristas devem executar
as manobras de conversão seguindo o Código de Trânsito, ou seja, utilizando o menor espaço possível”, esclarece.
“Além disso, o condutor deve ceder a passagem aos pedestres e ciclistas e aos motoristas que transitem em sentido
contrário, respeitadas as normas de preferência de passagem”, conclui o secretário.
Demais ações da Secretaria de Trânsito
 Suspensão do Convênio do Convênio GSSP/ATP- 113/2020, ATIVIDADE DELEGADA, até 31 de Maio de 2021, por
conta do Decreto Municipal nº 6.690/2021, que cuida de medidas ao ajuste fiscal de contenção de gastos, à
manutenção do equilíbrio financeiro no município.
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Cartão Cidadão Penapolense:
SASC cria programa para implantação junto aos Serviços Públicos
Está em andamento o projeto de implantação do Cartão
Cidadão Penapolense, uma iniciativa da Prefeitura de
Penápolis. A organização do projeto ocorre em parceria
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria de Governo e Gestão Participativa e
Secretaria Municipal de Administração. O objetivo é
unificar informações do cidadão e oferecer facilidade
nos atendimentos junto aos órgãos públicos e
entidades.
Após sua efetivação, a coordenação do serviço ficará a
cargo da Secretaria de Assistência Social. De acordo com
o titular da pasta, Pedro Luiz Menti Sanchez, neste
cartão serão concentradas informações a respeito dos
programas sociais que cada cidadão participa, bem
como os benefícios que recebe.
“Também serão centralizadas as informações, tanto do cidadão como de sua composição familiar, a respeito de
atendimentos em entidades assistenciais do município”, disse.
“Cada cartão terá o nome e foto do munícipe, além de um número de cadastro municipal. Com isso será possível ter
um panorama claro dos atendimentos realizados dentro daquela família, não só na parte social, como ações da Saúde,
Educação, Esporte e Cultura”, acrescentou.
Pedro disse ainda que em breve será publicado um decreto municipal de criação desta ferramenta, onde constarão os
aspectos do seu funcionamento.
“Temos uma expectativa de que a efetiva entrega do cartão à comunidade ocorra em aproximadamente 180 dias”,
estimou.
“Hoje a Assistência Social já possui uma lista das pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
Vamos juntar estes dados com os demais e integralizar essas referências para melhor trabalho junto à comunidade,
buscando justiça social”, explicou o secretário.
Ele também revelou que, quando estiver em uso, o Cartão Cidadão Penapolense também poderá ser usado para
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais da cidade, a serem conveniados.
“Neste caso, o uso será destinado unicamente para benefício eventual, por vulnerabilidade temporária”, esclareceu.
“Assim é possível que sejam adquiridos itens diferentes daqueles encontrados numa cesta básica tradicional, de
acordo com a necessidade do beneficiário. Em breve teremos mais informações”, concluiu.
Secom-PMP | 17-01-2021

Prefeitura prorroga parcerias com entidades assistenciais
Na terça-feira, 12 de janeiro, o prefeito Caique Rossi e o secretário de Assistência Social e Cidadania, Pedro Luis Menti
Sanchez, assinaram o termo de aditamento da parceria entre a Prefeitura de Penápolis e entidades socioassistenciais
do município. Na ocasião, os representantes dos órgãos aproveitaram para conhecer a nova equipe gestora da
secretaria.
Foram prorrogados os termos de colaboração das entidades Unidos pela Vida, SOS (Serviço de Obras Sociais) e Vila da
Infância. As demais parcerias executadas pelas entidades de Penápolis ainda estão em vigência. Na reunião, também
estavam presentes os representantes da Apae, Moveca (Movimento Vestindo a Camisa), Casa da Sopa, Lar Vicentino
e Adefipe.
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O prefeito Caique Rossi destacou o
trabalho executado pelas entidades
socioassistenciais.
“As
entidades
assistenciais de Penápolis são um
exemplo para outros municípios, pelo
excelente
trabalho
executado.
Renovamos hoje algumas parcerias,
essenciais para a população e que
reafirmam
o
papel
fundamental
executado pelas nossas entidades”,
destacou.
A Associação “Unidos pela Vida” é
responsável pela execução do Serviço de
Acolhimento Institucional para Criança e
Adolescente que foi prorrogado por mais
um ano. A parceria com a Associação Vila da Infância foi prorrogada por mais um ano para a execução do Serviço de
Proteção Social Básica. O SOS teve renovadas parcerias para a execução de três serviços. O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças de até seis anos foi prorrogado para mais 90 dias. Já os Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de seis a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos
foram prorrogados por mais um ano.
Também foi prorrogada por mais 120 dias, a manutenção e funcionamento do Serviço de Proteção Social Especial de
Alta Complexidade. Durante a reunião, também foi apresentada a nova equipe gestora da Sasc e o cronograma das
supervisões em cada entidade. Os representantes das entidades receberam a doação de máscaras adquiridas pela
Prefeitura de Penápolis para distribuição à população atendida.
O secretário da pasta, Pedro Luis Menti Sanchez, destacou que as supervisões são realizadas nos meses de fevereiro,
junho, setembro e dezembro. “As supervisões são uma forma de acompanhar a execução das parcerias com a
Prefeitura de Penápolis, se estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e se haverá necessidade de
adequações e correções”, explicou Sanchez. No próximo dia 14, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania fará uma
reunião com os técnicos das entidades.

Sasc promove reunião do Programa Criança Feliz
Na manhã de ontem, 18 de janeiro, profissionais da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, juntamente
com a vice-prefeita Mirela Fink, estiveram reunidos
para articulação do Programa Criança Feliz em um
processo de estudo para incorporar novas ações
envolvendo gestantes, puérperas e Banco de Leite.
Além da vice-prefeita, estiveram reunidos o secretário
de Saúde, Dr. Luiz Washington; o secretário de
Assistência Social, Pedro Sanchez e a psicóloga, Ana
Cláudia Augusti.
O programa Criança Feliz foi iniciado em Penápolis em novembro do ano passado e consiste em promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Sua realização se dá por meio de visitas domiciliares que
buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultural e direitos humanos. Atualmente, o programa
atende 129 famílias penapolenses.
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Primeira infância volta a ser prioridade na gestão pública municipal
No dia 05 de fevereiro, a Sasc (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) realizou o I Encontro Intersetorial
de Desenvolvimento da Primeira Infância. A iniciativa conta com o envolvimento do Programa Criança Feliz e diversos
outros setores relacionados à proteção e ao desenvolvimento de crianças.
Participaram do encontro representantes da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e
Turismo, membros da Rede Caas - Crianças Amadas Adultos Seguros, da Associação Unidos pela Vida e da sociedade
civil. O encontro também contou com a participação do prefeito Caique Rossi e da vice-prefeita Mirela Fink.
Segundo o secretário de Assistência Social,
Pedro Luis Menti Sanchez, o objetivo do
encontro foi alinhar as ações voltadas para os
cuidados com as crianças com idade de 0 a 6
anos. “Reunimos gestores, profissionais e
representantes da sociedade civil que
relataram experiências exitosas praticadas no
município entre os anos de 2006 a 2013 e que
devem inspirar novas ações para o presente e
futuro”, destacou.
Durante o encontro, a supervisora do
Programa Criança Feliz, Ana Cláudia Augusti,
apresentou a metodologia do programa e o diagnóstico da execução local, bem como os principais avanços obtidos
junto às famílias e crianças acompanhadas. “Agradecemos imensamente a presença do prefeito Caique Rossi e da viceprefeita Dra. Mirela Fink, pela sensibilidade e priorização da primeira infância, pensando na estruturação das políticas
públicas a partir do olhar das crianças”, finalizou o secretário de Assistência Social, Pedro Sanchez.

Assistência Social pede doações ao programa Casa de Estar
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Penápolis
está solicitando apoio da comunidade para auxílio ao
serviço Casa de Estar. O programa é responsável por
acolher adultos e famílias em situação de rua, oferecendo
abrigo, alimentação e toda atendimento social.
Segundo o secretário de Assistência Social, Pedro Luis
Menti Sanchez, hoje o serviço atende seis pessoas; “É um
serviço extremamente importante, principalmente neste
período difícil que enfrentamos com a pandemia do
coronavírus. Por isso, pedimos o apoio da comunidade
para a doação de produtos de higiene pessoal e roupas de
cama e banho”, destacou.
O serviço precisa de doação de lençóis, fronhas,
cobertores, toalhas de banho e rosto, além de itens de
higiene pessoal, como sabonete, pasta e escova de dente,
xampu, entre outros. Todas as doações serão destinadas
ao atendimento das pessoas abrigadas na Casa de Estar.
A Casa de Estar oferece às pessoas abrigadas, acolhimento, alimentação, atendimento social e psicológico, além de
encaminhamento às unidades de saúde e outros serviços. Os interessados em colaborar podem entregar as doações
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diretamente na sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, localizada na rua 13 de maio, 838, na Vila Edejama.
Mais informações pelo telefone 3652-5307. O horário de atendimento é das 07h às 13h.
Secom-PMP |19-03-2021

Assistência Social
Novos endereços de atendimento ao público
A Sasc (Secretaria de Assistência Social e Cidadania) informa que alguns
órgãos assistenciais atenderão em novo endereço a partir desta semana. A
medida é uma forma de economia de recursos públicos, além de oferecer
um melhor atendimento à comunidade.
A partir de hoje (17), o Creas (Centro de Referência Especializado em
Assistência Social) passa a atender na rua Altino Vaz de Mello, 1488, no
Jardim São Vicente, próximo à Funepe (Fundação Educacional de
Penápolis). O telefone para contato permanece 3652-2579. Já na próxima
segunda-feira (22), a mudança de endereço ocorre com o órgão gestor e a sede da Secretaria de Assistência Social e
Cidadania. A nova sede está localizada na rua 13 de Maio, 838. O telefone está em transferência e permanecerá o
mesmo, 3652-5307. O horário de atendimento ao público dos órgãos assistenciais é das 08h às 16h, sem interrupção.
Economia
Tanto o Creas quanto a sede da Secretaria de Assistência Social estavam instalados na rua Jorge Caruí, em frente à
Praça Orentino Martins. Segundo o secretário da pasta, Pedro Luis Menti Sanchez, além de oferecer melhor estrutura
para o atendimento, a mudança de endereço trará economia para a administração pública.
“A mudança nos endereços trará uma economia média de R$1.400,00 por mês para a Secretaria de Assistência Social.
Atualmente os dois órgãos funcionam no mesmo local, com um custo de locação de R$3.146,00, além de despesas
com manutenção no valor de R$550,00”, afirmou Sanchez. “Agora, com a mudança, teremos uma despesa mensal de
R$2.226,00 com o aluguel das duas localidades, uma economia de cerca de R$1.400,00 mensais”, destacou o
secretário. Além da economia, o secretário ainda destacou que os novos endereços oferecem um espaço mais
adequado para o atendimento à população. “Estaremos melhor localizados e mais próximos do público atendido nos
órgãos assistenciais. Principalmente em relação ao Creas, entendemos que a sua localização deva estar mais próximo
às famílias em vulnerabilidade social”, concluiu o secretário de Assistência Social.
Novos endereços
A partir de hoje (17), o Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) passa a atender na rua Altino
Vaz de Mello, 1488, no Jardim São Vicente. O telefone para contato é 3652-2579. Na próxima segunda-feira (22), o
órgão gestor e a sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania serão transferidos para a rua 13 de Maio, 838. O
telefone está em transferência e permanecerá o mesmo, 3652-5307.
Demais ações da SASC
 Elaboração e entrega de 4 projetos para viabilização de recursos para construção sede própria para SASC /
CRAS Eldorado / CREAS / Alojamento para População em Situação de Rua.
 Reorganização e reestruturação dos Serviços de execução indireta e Supervisões Técnicas junto ao 3º Setor
 Lançamento do Cras Itinerante, que visa levar aos diversos bairros da cidade as ações ofertadas pela Proteção
Social Básica, através dos serviços e programas, de maneira descentralizada.
 Alinhamento acerca do Benefício Eventual Modalidade Vulnerabilidade Temporária Alimentação – Cesta
Básica: aumento para 80 cestas mensais e melhoramento da composição (quantidade de cada item e
acréscimo de novo itens).
 Mudança / Adequação Estrutura Física da SASC - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
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Fundo Social lança campanha “Unidos pela Solidariedade”
Devido à grave crise econômica que assola o mundo por
conta da pandemia do novo coronavírus, as famílias mais
carentes também foram as mais afetadas e estão
passando por grande dificuldade financeira. Em
Penápolis, a situação não é diferente. Diante desse
cenário, o FSS – Fundo Social de Solidariedade promove a
campanha “Unidos pela Solidariedade”, a fim de
arrecadar alimentos para as famílias carentes do nosso
município.
Dessa forma, a presidente do FSS de Penápolis, Maria Rita
Rossi Catalani, a Baíta, pede a colaboração da
comunidade para doação de alimentos, produtos de
higiene, roupas, calçados, eletrodomésticos, a fim de
ajudar aqueles que mais precisam.
“Pedimos para todas as pessoas que puderem participar
da campanha ‘Unidos pela Solidariedade’, que nos ajude
a arrecadar donativos para as famílias carentes. Muitos
penapolenses estão passando por dificuldades financeiras e precisamos atendê-los”, comentou a presidente do FSS.
Ela orienta às pessoas que não tiverem condições de doar cestas básicas completas, que podem colaborar com a
doação de qualquer item alimentício, pois o Fundo Social montará os kits. “Pedimos a ajuda de empresas e empresários
da cidade que puderem aderir à campanha e nos fornecer cestas básicas. Também contamos com a colaboração de
pessoas da comunidade disposta a ajudar com o que puderem”, completou.
Além de alimentos, o Fundo Social receberá também produtos de higiene, roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis
a serem destinados às famílias carentes de nosso município.
“Gostaria de agradecer antecipadamente a todos que colaborarem, pois tenho certeza que conseguiremos uma forte
adesão na campanha para ajudar as famílias carentes neste momento de extrema necessidade. O penapolense é um
povo solidário e acredito que alcançaremos uma quantidade expressiva de doações”, adiantou Baíta.
Serviço:
Quem quiser contribuir com a campanha “Unidos pela Solidariedade”, pode fazer a sua doação na sede do Fundo
Social Solidariedade de Penápolis, localizada na rua Nain Eid, 51 – Jardim Ipê. Caso não tenha como levar os donativos,
o FSS irá buscá-los. Mais informações pelo telefone (18)3652.5181.

Fundo Social recebe doação de cestas básicas do Lions Clube
O Fundo Social de Solidariedade de Penápolis recebeu nesta semana a
doação de 10 cestas básicas do Lions Clube de Penápolis, que serão
destinadas para as famílias carentes atendidas pelo órgão.
A presidente do FSS, Maria Rita Rossi Catalani, a Baíta, recebeu os donativos
entregues pelos representantes do Lions Clube, que aderiu à campanha
“Unidos pela Solidariedade”, arrecadando alimentos para as famílias
carentes do município. Na oportunidade, Baíta agradeceu a valiosa
colaboração. “Agradeço imensamente ao Lions Clube pela doação dessas 10
cestas básicas que serão direcionadas para o atendimento das famílias em
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situação de extrema vulnerabilidade em nosso município”, comentou. Segundo informou Baíta, por conta da pandemia
da Covid-19, muitas famílias penapolenses estão passando necessidade e o Fundo Social está com baixo estoque de
alimentos para atendimento emergencial dessas famílias. “Por isso promovemos a campanha ‘Unidos pela
Solidariedade’ e pedimos a colaboração de todos para que nos ajude com a doação cestas básicas e alimentos em
geral. Toda ajuda é muito bem-vinda para que possamos atender aqueles que mais precisam”, comentou.
Secom-PMP | 13-02-2021

Sasc e Fundo Social se reúnem com Ministério Público para
planejamento de ações
Na última semana, representantes da Sasc (Secretaria de Assistência
Social e Cidadania) se reuniram com o Ministério Público para discutir
questões referentes à política pública de assistência social e o
planejamento de ações na área, além de discutir o fluxo de trabalho,
reforçar e fortaler a parceria com o órgão.
Estiveram presentes a promotora de Justiça, Dra. Flávia Lima e o
oficial de Promotoria, Fabrício; o secretário de Assistência Social,
Pedro Luis Menti Sanchez, a chefe da Proteção Social Especial, Marli
Escardovelli Alcântara e a presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Maria Rita Rossi, a Baíta.
Segundo o secretário de Assistência Social, Pedro Sanchez, durante a reunião foi apresentado o planejamento de ações
para a área assistencial. Na oportunidade, foram discutidos e alinhados alguns pontos acerca da atuação do Conselho
Tutelar.
Também foi tratado sobre o plano de providências instaurado pelo Ministério Público em 2015 para que a Prefeitura
tomasse algumas providências e medidas referentes à assistência social. “Muitas dessas providências já conseguimos
resolver em um mês e encaminharemos toda a documentação do Ministério Público”, afirmou.
O encontro também foi uma forma de reforçar a parceria entre a Prefeitura e Ministério Público, na transparência de
ações. “A promotora Flávia Lima se colocou à disposição para participar de todos os assuntos e se ofereceu a ser
parceira para a implementação de políticas assistenciais”, concluiu o secretário de Assistência Social.
Secom-PMP | 16-02-2021

Fundo Social comemora sucesso da “Galinha Solidária”
Foi com grande êxito que o FSS – Fundo Social de Solidariedade de Penápolis promoveu no último sábado, 06 de março,
a “Galinha Solidária”, evento beneficente cuja renda será utilizada para a compra de cestas básicas destinadas às
famílias carentes do município. Todos os 400 convites foram vendidos até a data do evento, sendo que no dia, foi
necessário produzir mais 39 marmitas a fim de contemplar as pessoas que queriam adquirir a refeição.
A presidente do FSS, Maria Rita Rossi Catalani, a Baíta, agradece imensamente toda a comunidade penapolense que
adquiriu os convites e também aos voluntários que atuaram na venda e na produção das refeições. “É muito
gratificante saber que a população de Penápolis é solidária, colaborando com aqueles que mais necessitam.
Conseguimos a doação de todos os ingredientes, portanto, toda a renda arrecadada será direcionada apenas para a
compra das cestas básicas”, comentou.
Balanço
Segundo levantamento feito pelo Fundo Social, no total foram arrecadados R$8.780,00 com a venda dos convites da
Galinha Solidária, sendo que o valor já foi depositado na conta do Fundo Social. Também já foi feita a solicitação ao
Serviço de Compras da prefeitura para aquisição emergencial de 100 cestas básicas que irão beneficiar as famílias em
situação de vulnerabilidade, especialmente por conta da pandemia do coronavírus.
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Prefeitura implantará Núcleo de Projetos em busca de recursos
A Prefeitura de Penápolis instituiu a Comissão para Criação do Núcleo de Projetos em Penápolis. A medida foi um dos
primeiros atos administrativos do prefeito Caique Rossi, com a publicação do Decreto 6692/21. O objetivo é elaborar
uma proposta institucional para a criação de um núcleo de projetos no âmbito da Prefeitura de Penápolis.
A ideia é buscar alternativas e recursos financeiros do governo federal, estadual e outras organizações, disponíveis
para Prefeituras, mediante apresentação de projetos, principalmente por conta da grave recessão econômica prevista
para o ano de 2021 em todo o país, como
consequência da pandemia de Covid-19. O
secretário de Governo e Gestão Participativa,
Thiago Mazucato, explicou que a comissão foi
instituída para avaliar qual o melhor formato do
Núcleo de Projetos. “Buscamos exemplos em
outros municípios, mas encontramos apenas
Núcleos com funções bastante específicas,
diferente do que buscamos implantar em
Penápolis”, afirmou.
“A nossa ideia é que esse Núcleo seja um centro
catalisador de projetos para o desenvolvimento
da cidade e nós não encontramos referenciais. Por isso, criamos essa comissão para pensar a criação de um Núcleo
com essa natureza, definir seus objetivos, qual o formato que este Núcleo teria e quais suas finalidades”, contou
Mazucato.
“Todas essas informações serão levantadas pela comissão através de um relatório que será apresentado ao prefeito
em um prazo de até 180 dias. O Núcleo poderá articular projetos com as secretarias e captar projetos externos. Por
exemplo, temos Ministérios, secretarias estaduais e até órgãos privados que disponibilizam recursos mediante a
apresentação de projetos”, explicou o secretário de Governo.
“A nossa ideia é buscar de forma mais enfática projetos e recursos que possam beneficiar o município de Penápolis.
São atividades que não oneram o poder público, pois buscam fontes externas de investimentos”, acrescentou. A
Comissão se reunirá semanalmente para discutir o desenvolvimento do Núcleo de Projetos.
A Comissão é composta por representes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo profissionais de diferentes
formações e experiências profissionais. “São pessoas com experiência em desenvolvimento de projetos em diversas
áreas. Todos possuem experiência pessoal e profissional que possam auxiliar em ações para desenvolvimento da
cidade”, finalizou o secretário de Governo, Thiago Mazucato.
De acordo com o Decreto 6692/21, a Comissão será composta pelo engenheiro, Newton Geraissate, que presidirá as
reuniões; o advogado Thiago Casella Carraretto; o arquiteto Carlos Alberto Bachiega. Ainda participam da comissão, o
farmacêutico Marcos Roberto Camillo, o engenheiro de produção Seiti Moraes Sakumoto, o bacharel em Direito Pedro
Paulo Fernandes Silva.
O cientista político e secretário de Governo e Gestão Participativa, Thiago Pereira da Silva Mazucato, e o advogado
especialista em Gestão Municipal e Políticas Públicas e secretário de Assistência Social e Cidadania, Pedro Luis Menti
Sanchez, também compõem a Comissão.
Secom-PMP | 10-01-2021

Prefeitura passa a ter Editora Municipal para publicações
Em uma iniciativa inédita do poder executivo, a Prefeitura de Penápolis agora passa a contar com uma Editora
Municipal para a publicação de livros institucionais, documentos oficiais e demais publicações que sejam resultados
de projetos de suas secretarias. A criação de uma Editora Municipal de Penápolis era um desejo do prefeito Caique
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Rossi e foi viabilizada sem custos ao município, através de trâmites executados pela Secretaria de Governo e Gestão
Participativa, gerida pelo secretário Thiago Pereira da Silva Mazucato.
Segundo informou Mazucato, a Prefeitura de Penápolis efetuou na sexta-feira, 08, o registro junto à Câmara Brasileira
do Livro (CBL), garantindo a criação da Editora Municipal de Penápolis. “Isso significa que a Editora já existe
oficialmente e inclusive, possui prefixo editorial. Para cada livro será gerado um ISBN (International Standard Book
Number), que é um padrão internacional de numeração, uma espécie de ‘RG’ do livro”, ressaltou.
O secretário de Governo explicou que o próximo passo será a criação do regulamento interno da Editora Municipal,
que vai definir as normas de funcionamento e a composição do conselho editorial. “O conselho será coposto por
membros técnicos da prefeitura, ou seja, por profissionais capacitados da área. Não haverá a criação de novos cargos
ou gastos salariais para essa função”, acrescentou Thiago Mazucato. A previsão é de que todo esse processo de
regulamentação seja concluído até final de fevereiro de 2021, para que a Editora Municipal possa entrar, de fato, em
funcionamento.
Publicações
A Editora Municipal de Penápolis será um órgão institucional, portanto, sem fins
lucrativos. Ela poderá fazer a publicação de documentos oficiais do município,
livros institucionais e demais livros que sejam fruto do trabalho de outras
secretarias, como por exemplo, projetos vinculados às Secretarias de Educação e
de Cultura.
A Editora Municipal poderá criar ainda diversos selos que podem setorizar as
publicações, como por exemplo, selo de Cultura, Educação, entre outros. Além
disso, também podem ser criadas coleções com diversos títulos institucionais. De
acordo com o secretário Thiago Mazucato, as publicações da Editora Municipal
serão disponibilizadas, prioritariamente, de forma digital, pois é mais acessível e
não gera custos. “Entretanto, eventualmente, podemos fazer publicações impressas e buscar parcerias para custear a
impressão”, comentou. Ele destacou que a Editora Municipal de Penápolis é um projeto da Secretaria de Governo,
mas contará com o envolvimento de todas as demais secretarias municipais.
Secom-PMP | 10-01-2021

Prefeitura de Penápolis lança Guia do Cidadão
A Secretaria de Governo e Gestão Participativa da Prefeitura de Penápolis e a Ouvidoria Municipal elaboraram o “Guia
do Cidadão”, um material digital que fornece orientações aos cidadãos penapolenses sobre os direitos e deveres dos
usuários de serviços públicos e quais os serviços públicos são prestados pela Administração Municipal.
O Guia do Cidadão é considerado um instrumento na democratização da informação; com sua primeira edição
publicada neste mês de março de 2021. Para quem tiver interesse, o Guia do Cidadão está disponível para consulta e
download gratuitos no site oficial da Prefeitura de Penápolis (www.penapolis.sp.gov.br); na sessão de “Arquivos
Úteis”. Vale lembrar que o material passará por diversas atualizações ao longo dos anos, quando novos dados serão
acrescentados, principalmente dos setores vinculados a cada secretaria municipal.
Transparência
Segundo comenta o secretário municipal de Governo e Gestão Participativa, Thiago Mazucatto, o Guia do Cidadão está
em conformidade com o Decreto Municipal nº 6.729, de 10 de fevereiro de 2021, que regulamentou a Lei Federal nº
13.460, de 26 de junho de 2017 e segue a linha de transparência pública.
“Neste Decreto, a Prefeitura organizou o que preconiza a lei federal, um sistema de participação, proteção e defesa
dos usuários dos serviços públicos, especificamente no âmbito do município de Penápolis”, disse.
Mazucato acrescenta ainda que de forma complementar, o decreto municipal formaliza o funcionamento da Ouvidoria
Municipal e do Serviço de Informação ao Cidadão, conforme previsto na citada lei federal.

60

“Com isto, a Prefeitura de Penápolis procura atender
a legislação federal já existente e se adequar às
demandas dos dias atuais, principalmente nos pilares
da participação e da transparência”, ressalta.
Dentre outras questões, o Guia do Cidadão aborda os
direitos e deveres dos usuários de serviços públicos, as
ações da Ouvidoria Municipal, da Política Municipal de
Atendimento ao Cidadão e da Política Municipal de
Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos.
Cartas de Serviços
O Guia do Cidadão também contempla a sessão Cartas
de Serviços, outro importante instrumento para a
democratização no acesso às informações. Nelas, cada
órgão prestador de serviços deve especificar aos
cidadãos uma série de informações quanto aos
serviços prestados.
A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo
informar os munícipes sobre os serviços públicos que
podem ser prestados, as formas de acesso a esses
serviços, os respectivos compromissos dos órgãos e
entidades prestadores de serviços e os padrões de
qualidade de atendimento ao público.
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Secretaria de Cultura e Turismo organizará coletânea de poesias
A Secretaria de Cultura e Turismo vai organizar uma coletânea de poesias utilizando a Editora Municipal, sem custos
para o município. A intenção é divulgar os escritores de Penápolis fazendo com que eles se sintam reconhecidos pelo
trabalho literário. Em conversa com os artistas, a coletânea será diagramada e o registro será pago pela Secult.
"Todos os escritores que quiserem participar dessa coletânea cedendo suas obras podem entrar em contato com a
Secretaria de Cultura e Turismo, através do telefone (18) 3652-5568 ou pelo e-mail secult@penapolis.sp.gov.br"
afirmou o Secretário, Lucas Casella.
Segundo ele, essa será a primeira de muitas obras publicadas, aproveitando as facilidades da nova Editora Municipal.
"A Secretaria de Cultura e Turismo também ofertará a possibilidade para os escritores que pretendem lançar suas
obras individuais, porém os livros terão que passar pelo crivo do Conselho de Cultura", argumentou.
A coletânea de poesias será distribuída em arquivo eletrônico e fará parte dos souvenires que a Secult disponibilizará
aos turistas.
Secom-PMP | 27-01-2021

Secretaria de Cultura e Turismo lança novo site
A Secult – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
lança neste final de semana, 21 de fevereiro, o novo site
com informações específicas das ações culturais
realizadas pela Prefeitura de Penápolis. Quem quiser
conferir as novidades culturais da cidade, basta acessar
o endereço: www.cultura.penapolis.sp.gov.br
Segundo explicou o secretário municipal de Cultura e
Turismo, Lucas Casella, o site da Cultura será
direcionado especificamente para as ações culturais do
município que tenham envolvimento do poder público,
sejam elas apresentações de espetáculos, shows,
exposições, atividades formativas, entre outras ações relacionadas. “A grande novidade será o ‘Canal
Cultural’, que traz uma série de entrevistas com artistas penapolenses que movimentam a cena cultural da
cidade”, anunciou.
O secretário adianta que também está sendo elaborado um outro site específico sobre o Turismo no
município e a previsão de lançamento é para o próximo mês de março. Já este site conterá informações
sobre os locais e atividades turísticas existentes em Penápolis, sejam elas realizadas pelo poder público ou
sociedade civil.
Menu
Ao acessar o site da Secretaria de Cultura, você poderá encontrar com facilidade o que procura, com
destaque para as notícias relacionadas à Secult e agenda de eventos/atividades direcionados ao público em
geral. Além disso, a página principal traz uma barra de menu na parte superior, contemplando os seguintes
ícones: Notícias; Equipamentos Culturais; Amigos da Cultura; Formação; Vídeos da L.A.B. (Lei Aldir Blanc);
Canal Cultural e Fotos.
“Ao clicar em cada ícone desse, é gerado um conteúdo exclusivos sobre o assunto. Ou seja, ao clicar em
equipamentos culturais, abrirá uma página com informações e fotos de todos os equipamentos culturais
geridos pela Secult, como os museus, Casa de Cultura, Teatro Municipal, entre outros. No ícone Vídeos da
L.A.B., por exemplo, estão relacionadas todas as lives e gravações dos artistas penapolenses contemplados
pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural”, explicou.
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Parcerias
O secretário de Cultura, Lucas Casella, destaca ainda que a criação do site é um projeto sem custos para a
Prefeitura de Penápolis. “Através de parcerias, conseguimos efetuar a criação da página, elaborada pela
empresa Instar Internet. Já a manutenção e alimentação do site será feita pela própria equipe da Secult, sem
qualquer despesa extra para o município”, afirmou. Para a realização desse projeto, a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo agradece a parceria das empresas: Fractal Publicidade, Bonolat, Ecla Imports, Hotel
Casas Novas e Instar Internet.

Hoje tem lançamento do Canal Cultural
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lança hoje, 03 de março, a partir das 15h, o Canal Cultural, um
programa de entretenimento, cultura, arte e utilidade pública, à disposição da comunidade. O Canal Cultural
será veiculado através do novo site da Secretaria de Cultura (www.cultura.penapolis.sp.gov.br). Basta
acessar a página e clicar no ícone “Canal Cultural” existente na barra de menu. O programa também estará
disponível no canal de YouTube da Prefeitura de Penápolis e site oficial da Prefeitura
(www.penapolis.sp.gov.br), no ícone “galeria de vídeos”.
Segundo comentou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Lucas Casella, a ideia de criar o Canal
Cultural surgiu como forma de valorizar os artistas penapolenses que movimentam a cena cultural da cidade.
“Por conta da pandemia da Covid-19, diversas atividades culturais estão suspensas. Por isso criamos o Canal
Cultural para divulgar um pouco do trabalho dos nossos artistas, sua história na arte penapolense e também
sobre como acontece seu processo de criação e desenvolvimento de projetos durante a pandemia”, explicou.
Semanal
O Canal Cultural é um programa de entrevistas com artistas penapolenses que será produzido
semanalmente. Toda quarta-feira, uma nova entrevista será lançada no canal, sempre às 15h, com a
participação de profissionais das artes em suas diversas modalidades.
O programa é produzido pela Secretaria de Comunicação Social, com duração aproximada de 20 minutos e
apresentação do secretário de Cultura, Lucas Casella.
Na estreia de hoje, o Canal Cultural
traz uma entrevista com o cineasta
penapolense, Thiago Tonello, que
conta um pouco sobre sua profissão e
as oportunidades de trabalho na cena
cultural penapolense. Outros dois
programas já foram gravados, com a
participação do músico Rafael Freitas
e do ator, diretor e dramaturgo,
Rodrigo Santiago. Eles serão
divulgados nas próximas semanas,
respectivamente. “Faço o convite
para que todos assistam a estreia do
nosso Canal Cultural, acompanhem nossa programação, conheçam um pouco da trajetória dos nossos
artistas e ajudem a divulgar seus trabalhos”, concluiu Casella.
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Secretaria de Esportes elabora novo projeto para Parque Aquático
O Centro Esportivo “Dirceu Gastão dos Santos
Peters”, popularmente conhecido como “Parque
Aquático”, será contemplado com novo projeto
elaborado pela Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Juventude, a fim de beneficiar o espaço
com piscina e novo ginásio de esportes.
Segundo informou o secretário municipal de
Esportes, Leandro Tomaz Perez, foi realizada a
suspensão do projeto anterior que contemplava
a construção de piscinas, para a elaboração de
um novo projeto que além das piscinas, também
inclui a implantação de um Ginásio de Esportes
coberto, com iluminação, quadra em tamanho oficial e arquibancada. “Nossa intenção é transformar as duas quadras
pequenas existentes do lado externo do Parque Aquático em um amplo Ginásio com quadra em tamanho oficial,
visando as competições futuras e até mesmo as aulas das escolinhas esportivas oferecidas pela secretaria”, comentou.
O secretário explicou ainda que o espaço das quadras já possui cobertura metálica e iluminação. “Dessa forma
conseguimos aproveitar a estrutura que já existe para transformar em um ginásio completo. Além disso, pretendemos
construir uma arquibancada para que o público acompanhe as competições”, adiantou. A Secretaria de Esportes busca
agora parcerias para a viabilização desse projeto que tem custo estimado de R$200 mil e está sendo elaborado pelo
setor de engenharia da Secretaria de Obras e Serviços.
Secom – PMP | 17-02-2021

Quadra de areia do Parque Maria Chica é entregue à comunidade
A Prefeitura de Penápolis, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude realizou na manhã de sábado, 27 de
fevereiro, a entrega simbólica da quadra de
areia que foi construída no Parque Maria Chica,
para utilização da comunidade em diversas
modalidades esportivas.
A quadra possui padrão oficial de vôlei de areia,
e além desse esporte, poderá ser utilizada para
outras práticas esportivas, tais como: futevôlei,
beach tennis e até mesmo para treinamento
funcional. Para a construção da quadra, a
prefeitura contou com a parceria do Porto de
Areia Ferres, que fez a doação de 25 metros cúbicos de areia branca.
O prefeito Caique Rossi comenta que essa é mais uma iniciativa de fomento ao esporte no Parque Maria Chica. “Esse
é um espaço que já contamos com diversos equipamentos esportivos, como pista de caminhada com iluminação,
academia ao ar livre, academia ao ar livre para idosos, academia ao ar livre para cadeirantes, Pista de skate, Ginásio
Municipal de Lutas, Ginásio Municipal de Ginástica Artística e Rítmica e agora, a quadra de areia”, comentou.
O secretário municipal de Esportes, Leandro Tomaz Perez, destaca que essa é a primeira quadra de areia municipal, à
disposição da comunidade, de forma gratuita. “Nosso intuito é construir outra quadra de areia no Parque Maria Chica,
para que futuramente, pós-pandemia, possamos promover competições locais e regionais”, adiantou.
Empréstimo da quadra
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A Secretaria de Esportes organiza toda a logística da utilização da quadra com os equipamentos necessários, a partir
da próxima sexta-feira, 05 de março. O secretário de Esportes, Leandro Perez, orienta a comunidade para a utilização
da quadra. “Primeiro é necessário fazer uma requisição de uso da quadra de areia junto à Secretaria de Esportes, com
dia e horário desejado. A rede com antenas e as fitas para marcação da quadra serão retiradas na guarita do Parque
Maria Chica, ao apresentar a requisição para o vigia. O solicitante deve ficar responsável pelo material durante sua
utilização. Quem tiver os equipamentos próprios, também pode utilizar a quadra, mesmo assim, é necessário fazer a
requisição”, explica. A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude fica localizada na rua Brasil, 645, centro (fundos do
Ginásio de Esportes “Gigantão Azul”); o horário de atendimento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Mais
informações pelo telefone (18)3652.5582.

Penápolis recebe kits esportivos da Secretaria Estadual de Esportes
Em sua recente viagem a São Paulo, o prefeito Caique Rossi esteve em
reunião na Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, no dia
02 de março, quando recebeu diversos kits esportivos para o município
de Penápolis.
Caique foi recebido no gabinete do secretário estadual de Esportes,
Aildo Rodrigues Ferreira, bem como o secretário municipal de
Esportes, Leandro Tomaz Peres e a vereadora Vilma Aparecida de
Almeida, a Dona Vilma, que acompanharam o prefeito no encontro.
Foram destinados a Penápolis kits esportivos para diversas
modalidades, como por exemplo, bolas de futebol, basquete,
handebol, vôlei, além de jogos de tabuleiro (dama e xadrez), baralho e
até mesmo kits de premiação com medalhas (ouro, prata e bronze) e
troféus.
Na oportunidade, o prefeito Caique Rossi agradeceu ao secretário
estadual pela destinação dos kits esportivos que serão muito bem utilizados pela comunidade penapolense.
“Agradecemos ao secretário Aildo Ferreira pela presteza em nos atender mesmo neste difícil momento de pandemia
e pelo carinho demonstrado por Penápolis”, disse.
O secretário municipal de Esportes, Leandro Tomaz Peres, informou que os kits serão destinados às escolinhas
municipais para a realização de suas atividades quando possível, devido ao enfrentamento da pandemia de
coronavírus.
Mais pedidos
Além dos kits esportivos, o prefeito Caique Rossi e secretário Peres fizeram a entrega de ofício solicitando mais
Academias ao Ar Livre para Penápolis. “Temos uma grande demanda de pedidos da comunidade para esse tipo de
academia. Esperamos ser atendidos em breve”, comentou Leandro Peres. Ele ainda informou que também foi
solicitado para Penápolis o projeto “Areninha”, que contempla mini-campo, academia, playground, vestiário,
bebedouro, sanitários, em um investimento de aproximadamente R$300 mil. Para o prefeito Caique Rossi, o encontro
com o secretário estadual foi importante para manter o contato e estreitar os laços entre o governo estadual e a
Prefeitura de Penápolis, a fim de viabilizar novas parcerias.
O secretário estadual de Esportes, Aildo Ferreira, agradeceu a visita das autoridades municipais e se colocou à
disposição para atender as solicitações da população penapolense.

Demais ações da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
 Adequação da Lei Municipal para constituição de Conselho de Esporte, possibilitando emissão de CNPJ
próprio, o que facilitará a captação de recursos.
 Implantação de aulas de atividades físicas, online e ao vivo, pela página da Secretária Municipal de Esporte
no Facebook, para que os munícipes pratiquem exercícios em casa durante a pandemia de Covid-19.
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Secretaria de Comunicação lança programa Canal Direto
Entre as primeiras ações da Secretaria Municipal de Comunicação Social está a criação do novo programa semanal com
o prefeito Caique Rossi. Transmitido ao vivo semanalmente, às sextas-feiras, 12h, pelo Youtube e Facebook da
Prefeitura de Penápolis, o programa aborda os principais temas da semana envolvendo a administração municipal,
secretarias e administração indireta, promovendo a interação com munícipes pelo bate-papo (chat), respondendo a
perguntas e recebendo sugestões, que são observadas pela Ouvidoria Municipal e encaminhadas para os setores
responsáveis da gestão municipal, quando pertinentes. O primeiro programa com o prefeito foi ao ar no dia 08 de
janeiro, com apresentação do secretário municipal Geso B. de Souza Júnior. Os demais episódios foram apresentados
pelo comunicador Armando Soares, com produção de roteiro e direção do secretário da pasta. Na técnica de som e
operação de equipamento de transmissão está a estagiária da Secom, estudante de jornalismo, Danúbia Rizzato.

Secretaria de Comunicação lança campanhas contra Covid-19
As ações de mobilização para prevenção e combate à Covid-19 passaram por diversos meios de comunicação.
Desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Comunicação, as campanhas tiveram por objetivo conscientizar a
população por meio de mensagens que reforçam a importância dos protocolos sanitários para evitar a infeção por
coronavírus, que incluem uso de máscara, de limpeza constante das mãos e preconiza o isolamento social, evitando
aglomerações. Denominada “Penápolis contra Covid-19”, a primeira ação de mobilização social foi divulgada
inicialmente nas redes sociais e site da PMP e chegou aos espaços físicos da cidade, por meio de folhetos, banners,
anúncios em mídia impressa e sonora (Ativa FM), com iniciativa da ACE (Associação Comercial e Empresarial de
Penápolis) e Sincomércio, além do apoio de empresas locais para ampliar o alcance da campanha, sob orientação da
secretaria municipal de saúde. Órgãos da imprensa local, como Diário de Penápolis e Jornal Interior, também veiculam
anúncios da campanha em suas edições impressas, estimulando a prevenção e o pré-cadastro no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br), uma plataforma do governo do estado de São Paulo para dinamizar o processo de
vacinação.
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Os folhetos foram distribuídos na região central da
cidade, em indústrias e em todas as unidades de saúde.
O secretário de Saúde, Luiz Washington, agradeceu a
parceria nesta campanha educativa em combate ao
coronavírus.
“A informação é uma aliada fundamental para evitar o
contágio da Covid-19. Com essa parceria conseguimos
fortalecer a prevenção e orientar a população sobre os
cuidados. Só assim conseguiremos superar essa
pandemia gravíssima que assola o mundo”, concluiu o
secretário de Saúde. Confira peças da primeira e
segunda campanha, com desdobramentos em
postagens adicionais nas redes sociais. “A vida continua
quando a gente se cuida” é o lema da segunda
campanha, lançada no fim de março de 2021, com
veiculação de propaganda em carro de som pelos
bairros da cidade.

Série de postagens dão continuidade às ações de comunicação realizadas pela Secom

Secom lança Instagram da Prefeitura de Penápolis
A Prefeitura de Penápolis lançou no dia 22 de março sua página no aplicativo Instagram. A plataforma permite a
divulgação de conteúdo multimídia da Secretaria de Comunicação sobre as pautas da administração municipal,
ampliando os canais de divulgação com os munícipes na esfera digital. No endereço
www.instagram.com/prefeituradepenapolis são publicados periodicamente notícias da Prefeitura de Penápolis,
produzidas pela Secom, que conta com redação profissional das servidoras Mariângela Sampaio de Castro Mello,
Natália Marques da Rocha e Thaísa Fernanda Maciel Martines, além do secretário Geso B. de Souza Júnior, que revisa
as edições produzidas diariamente, de segunda a sexta-feira.
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Daep lista 10 ações de destaque em 2021
1. Conclusão do Processo de Sindicância 002/2018, com suspensão de irregularidades no
pagamento da promoção horizontal, sendo notificado o Tribunal de Contas, Sindicato dos
Servidores, Aposentados e Pensionistas.
2. Formalização de acordo de Cooperação Técnica e Tecnológica entre o DAEP e Prefeitura para
compartilhamento de tecnologias, sistemas, softwares e inovações tecnológicas.
3. Conclusão da Nova Estação Elevatória do Jardim Pevi.
4. Início de projeto piloto do Programa Saneamento Solidário na região dos Conjuntos
Habitacionais Marcos Guerreiro, Gimenes e Benone Soares.
5. Reforma do Ecoponto Santa Terezinha.
6. Abertura de novas inscrições ampliando o Projeto da Compostagem de orgânicos para uso
caseiro, o que gera redução de alimentos no aterro sanitário.
7. Contratação de empresa para serviços de varrição e capinação, de maneira a combater a
proliferação de pontos de criadouros de Aedes Aegypti, vetor que transmite doenças.
8. Ampliação do serviço de coleta de resíduos domésticos para o Condomínio Nossa Senhora
Aparecida e demais chácaras vizinhas; região das Chácaras do Greco e propriedades ao longo
da Rua do Mineiro.
9. Parceria com a Secretaria de Agricultura para realização de mutirão de limpeza urbana.
10. Retomada do serviço de higienização de vias e logradouros de pontos de aglomeração, em
especial a Santa Casa e o Pronto Socorro.

Daep faz entrega de composteiras caseiras
O Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis) iniciou a entrega de composteira caseira do projeto
“Compostar é Bem-Estar” para os inscritos cadastrados em
janeiro. Desde o início do projeto, foram distribuídas 100
unidades e o Daep já está adquirindo mais 100 unidades para a
distribuição à população. Além de receber o equipamento, o
cidadão é orientado sobre como manusear os restos de
alimentos dentro do recipiente, o tempo de compostagem e
destinação correta do chorume gerado durante o processo. Os
participantes também receberam uma cartilha orientativa.
Segundo o presidente do Daep, Carlos Alberto Bachiega, essa é
uma ação para sensibilizar as pessoas sobre o meio ambiente e
sobre a introdução de novas atitudes e mudança de hábitos que
contribuem para a responsabilidade ambiental. “O projeto tem
o objetivo de conscientizar as pessoas na preservação ambiental
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por meio do reaproveitamento dos resíduos orgânicos gerados na residência ou outros estabelecimentos e assim,
diminuir os resíduos destinados ao aterro sanitário”, destacou Bachiega.
A composteira é um sistema de caixas onde são colocados os restos de alimentos produzidos na residência, junto com
um material seco para que se transformem em adubo orgânico. O Daep distribui as composteiras de forma gratuita de
dois tamanhos para atender os diferentes perfis da comunidade. A adoção da prática de compostagem caseira pode
ser feita por qualquer cidadão, desde as residências como as escolas, restaurantes e outros geradores de resíduos
orgânicos na área urbana do município de Penápolis.
A pedagoga do CEA (Centro de Educação Ambiental) do Daep, Fernanda Campachi, comentou que o cadastro de
pessoas atingiu o limite logo no início da abertura de inscrições neste ano. “As pessoas que ainda têm interesse em
fazer parte do projeto, podem ligar no telefone 3652-5309 ou enviar email para cea@daep.com.br. Já estamos
preparando uma nova etapa do projeto, com a aquisição de novas composteiras”, concluiu a pedagoga.
Secom-PMP | 25-02-2021

Daep executa serviços de limpeza e higienização pela cidade
Pelo menos duas vezes na semana, o
Daep (Departamento Autônomo de
Água e Esgoto de Penápolis) tem
direcionado uma equipe para executar
o serviço de limpeza e higienização de
ruas e calçadas em frente a locais que
costumam ter grande fluxo de pessoas.
Na quarta-feira, 24 de março, a
higienização aconteceu em frente ao
Pronto Socorro Municipal e Santa Casa
de Misericórdia de Penápolis. A
limpeza é feita com auxílio de um caminhão pipa que libera uma solução de água com cloro, a fim de higienizar esses
locais para conter o avanço da transmissão do coronavírus.
Outros locais estratégicos também são higienizados constantemente pela equipe do Daep, como por exemplo, as
unidades básicas de saúde, supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, prédios públicos e demais locais que
tenham grande movimentação de pessoas.
Zeladoria Urbana
Outro serviço executado rotineiramente pelo Daep é o de Zeladoria Urbana, que efetua limpeza de ruas e calçadas,
fazendo a capinação, recolhimento de areia oriunda de enxurradas, coleta de resíduos, entre outros serviços.
Nessa semana, a equipe de Zeladoria Urbana efetuou os trabalhos de limpeza na extensão da avenida Santa Casa e
também na avenida João Fatori, próximo à delegacia.
O prefeito Caique Rossi ressalta que a cidade está recebendo limpeza e também higienização em diversos pontos.
“Com fé, foco e determinação, e muito planejamento, ainda mais em tempos difíceis como atualmente, vamos
realizando este trabalho por toda a cidade”, afirmou o prefeito.

Palestra do Dia da Água tem grande participação do público
Na segunda-feira, 22 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Água e o Dia do Ribeirão Lajeado. Por esta razão, o
Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis) realizou uma palestra online para marcar a data. O
evento virtual teve a participação da artista e Mestre em Regulação e Gestão de Recursos Hídricos, Hebe Sol.
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Com o tema “Rios do Brasil: O que Podemos Fazer para Preservar”, o evento superou as expectativas, e segundo os
organizadores, houve o registro de 327 inscritos. Além disso, muitos participantes manifestaram grande satisfação em
relação ao conteúdo da palestra. Todos receberão certificados de participação.
A professora Hebe Sol expôs informações sobre a disponibilidade hídrica do Brasil e da região Norte do país, deu dicas
sobre como fazer o uso racional da água e também discorreu sobre a relação do homem com o rio Negro.
Hebe ainda contou sua trajetória artística, na qual ela integra a gestão das águas com a arte, por meio de exposições
no Brasil e em outros países.
Para o presidente do Daep, Carlos Alberto Bachiega, o evento contribuiu para a promoção da conscientização sobre a
relevância da água.Ele ainda destacou que o evento serviu para que as pessoas possam reconhecer a realidade local
da Região Amazônica e a forma como o seu povo se relaciona com os rios. Bachiega também ressaltou que nestes
tempos de pandemia, a disponibilidade da água que chega em nossa residência é primordial para a prevenção da
doença.

Penápolis ganhará dois novos Ecopontos Solidários
Prefeitura de Penápolis por meio do Daep
(Departamento Autônomo de Água e Esgoto
de Penápolis) está trabalhando em um
Projeto Piloto de Ecopontos Solidários, que
faz parte do Programa Saneamento Solidário
– SOL, e que inicialmente contemplará a
região dos Conjuntos Habitacionais Marco
Guerrero; Residencial Gimenes, Benone
Soares de Queiroz e Jardim Pevi II.
O Programa SOL tem como objetivo
desenvolver um conjunto de ações envolvendo a comunidade no debate da qualidade urbana de seu bairro, visando
melhorar as condições de saneamento ambiental do local. Dessa forma, a primeira ação será a construção de dois
novos Ecopontos nesta região da cidade, que serão chamados de Ecopontos Solidários, pois trarão uma nova
concepção de uso do espaço, com total envolvimento da comunidade. Outra ação importante deste projeto piloto é a
implantação de contêiner para a disposição do lixo doméstico.
De acordo com presidente do Daep, Carlos Alberto Bachiega, a construção dos Ecopontos Solidários iniciará em
aproximadamente 45 dias, por empresa terceirizada; sendo que um ficará localizado no final da rua Laurinda F. de
Souza e o outro na rua Mario Beneciutti, ao lado do Cemitério Novo.
Saneamento Solidário
Além dos Ecopontos Solidários, o Programa SOL prevê ainda ações de melhorias na praça do bairro, implantação de
horta e pomar comunitários, em uma nova concepção que possa contribuir com a renda familiar, além de ações
desenvolvidas na área de esporte, saúde e assistência social. Outra novidade que está sendo estudada é a utilização
futura da ferramenta “Pagamento por Serviços Ambientais” de maneira a remunerar pessoas da comunidade que
queiram executar alguns serviços, como por exemplo, a varrição de vias.
Segundo comentou o presidente do Daep, essa proposta objetiva a capacidade de universalizar o serviço de Ecopontos
e reduzir custos na operação dos mesmos.
“Além disso, conseguimos propiciar o
empoderamento das comunidades na
gestão da qualidade ambiental e sanitária de
seus bairros”, completou Carlos Bachiega.
Para o prefeito Caique Rossi, o programa
Saneamento Solidário – SOL é uma proposta
inovadora, que garante a participação e
envolvimento da comunidade na solução de
problemas de seu bairro, trazendo maior
qualidade na vida de todos.
Secom-PMP | 01-04-2021
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Prefeitura organiza força-tarefa para limpeza de áreas públicas
Uma Força-Tarefa envolvendo vários setores da Prefeitura de Penápolis está atuando em diversos locais para
intensificar os trabalhos de limpeza urbana. Durante toda essa semana, as equipes trabalharam na roçagem de áreas
públicas, recolhimento de resíduos, entre outras ações de limpeza.
O mutirão de limpeza foi organizado pela Secretaria de Administração e envolve a Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços, Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto
de Penápolis), CIRL (Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado) e Emurpe (Empresa Municipal de Urbanização de
Penápolis).
Segundo o secretário de Administração, Arthur Bezerra de Souza Junior, as equipes foram distribuídas em quatro
funções: arborização, roçagem, tratores e recolhimento dos resíduos.
“Este é um período do ano em que o trabalho deve ser intensificado para manter as áreas públicas limpas e bem
conservadas. Por isso, reunimos os servidores, equipamentos e veículos de diversos setores públicos nesta força-tarefa
de limpeza pública”, destacou o secretário de Administração.
A ação consiste na roçagem e recolhimento de grama e demais resíduos vegetais, podas de árvores, limpeza e varrição
dos locais. Nesta semana, as equipes concentram os trabalhos em diversos espaços públicos em toda a cidade.
Ainda de acordo com o secretário de Administração, a força-tarefa percorrerá toda a cidade. “As equipes estão em um
trabalho constante para manter a cidade limpa e os espaços públicos em perfeitas condições para o uso da
comunidade. Todos os bairros receberão uma atenção especial por parte do poder público”, concluiu o secretário.
Cronograma
Durante a semana, as equipes percorreram diversos bairros.
Confira o cronograma de serviços executados pela ForçaTarefa:
EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO
- Recolhimento de resíduos de roçagem de todas as áreas e
praças.
EQUIPE DE ROÇAGEM
- Praça Yumiko Arikawa, na Village Regina
(ao lado da Igreja da Santa Clara)
- Roçagem da unidade de saúde Macro II
- Acabamento e limpeza do Parque Maria Chica
- Canteiro da Marginal Rita de Aguirre Monteiro
- Canteiro central da avenida João Antonio de Castilho
- Praças do Jardim Pevi (da R. Armando Élio Franceschini)
EQUIPE DOS TRATORES
- Recinto de Exposições Jandira Trench
- Áreas verdes do Jardim do Lago III
- Praça Jordano Anhesini, no Jardim Eldorado
- Praça Luiz Magagnin, do Jardim Ipê
- Praça Antonio Castilho Martos, no Jardim Eldorado
- Praça Érica Virgílio Casanova, no Jardim Eldorado
- Praça Nobuyoshi Obara - Jardim Morumbi
EQUIPE DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS
- Praça 25 de Outubro
- Terreno ao lado da Ceim Alphaville
- Área verde entre os bairros Boa Vista e Mais Solar I
- Centro de Lazer do Trabalhador
- Estádio Municipal Tenente Carriço
Secom-PMP | 13-02-2021
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Prefeitura oferece bolsas de até 100% para estudantes da Funepe
Estudantes matriculados na Funepe (Fundação Educacional de Penápolis) terão a oportunidade de obter bolsas de
estudos com descontos de 100%, 75% e 60%. A Prefeitura oferecerá 40 bolsas para oito cursos de graduação. Os
interessados devem se inscrever a partir de segunda-feira (01) até o dia 31 de março.
As inscrições devem ser feitas no Serviço de Protocolo da Prefeitura, localizado na avenida Marginal Maria Chica, 1400
– Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.
Para se inscrever, os estudantes devem apresentar diversos documentos e a ficha de inscrição devidamente
preenchida. Entre os documentos exigidos estão atestado de matrícula original, comprovante de residência atualizado,
documentos pessoais de identificação, comprovante de renda familiar, entre outros.
Todas as informações sobre o Processo Seletivo para o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo para alunos da
Funepe estão descritas no Edital 2172/2021, disponível no site da Prefeitura (www.penapolis.sp.gov.br). A ficha de
inscrição, modelos de declaração, formulários, e relação de documentos exigidos também estão no edital.
Bolsas
No total, serão oferecidas 40 bolsas de estudos para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Pedagogia e Psicologia. Para cada curso foram disponibilizadas cinco
bolsas de estudos: uma com descontos de 100%, uma de 75% e três de 60%. Os descontos serão válidos para 12
mensalidades.
Todas as bolsas são válidas apenas para o ano de 2021. Os alunos já contemplados anteriormente com as bolsas de
estudo devem apresentar o comprovante de rematrícula e o formulário de manifestação de interesse na renovação.
Os detalhes para a renovação estão disponíveis no Edital.
Os recursos destinados ao pagamento de bolsas de estudo a alunos economicamente carentes serão provenientes de
recursos próprios do município de Penápolis, no montante de R$31.776,01. Este valor se refere ao pagamento,
realizado pela Prefeitura de Penápolis, da dívida da Funepe com a Receita Federal.

Inscrições para programa de Bolsas da Funepe são prorrogadas
Os estudantes matriculados na Funepe (Fundação Educacional de Penápolis), e que tenham interesse em se inscrever
para o programa de Bolsas de Estudo, devem ficar atentos ao prazo, que foi prorrogado. Conforme divulgado
anteriormente, o prazo de inscrição terminaria em 31 de março, porém o mesmo foi prorrogado até 14 de abril.
Um dos motivos da prorrogação é o fato de que o procedimento deve ser realizado no Setor de Protocolo da Prefeitura.
Por conta das restrições da Fase Vermelha do Plano São Paulo (referente ao combate à covid-19), o expediente ao
público nas repartições públicas foi suspenso, temporariamente, até 30 de março.
Sendo assim, o prazo foi prorrogado para permitir que haja tempo hábil de inscrição para todos os interessados no
processo de seleção. As demais informações divulgadas sobre o programa permanecem inalteradas, como critérios,
documentação, vagas oferecidas, entre outros dados informados no edital.
Os alunos terão a oportunidade de concorrer a bolsas de estudos com descontos de 100%, 75% e 60%. A Prefeitura
oferecerá 40 bolsas para oito cursos de graduação (cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Pedagogia e Psicologia). Os descontos serão válidos para 12
mensalidades no ano de 2021.
As inscrições devem ser feitas no Serviço de Protocolo da Prefeitura de Penápolis, localizado na avenida Marginal Maria
Chica, 1400 – Centro. Sobre o horário de atendimento ao público, o mesmo será confirmado em breve, tendo em vista
que dependerá das novas determinações do Plano São Paulo. Qualquer modificação sobre o processo de inscrição será
informada ao público com antecedência.
Documentos
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Para se inscrever, os estudantes devem apresentar diversos documentos e a ficha de inscrição devidamente
preenchida. Entre os documentos exigidos estão atestado de matrícula original, comprovante de residência atualizado,
documentos pessoais de identificação, comprovante de renda familiar, entre outros.
Todas as informações sobre o Processo Seletivo para o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo para alunos da
Funepe estão descritas no Edital 2172/2021. O mesmo edital está disponível no site da Prefeitura:
(www.penapolis.sp.gov.br).
A ficha de inscrição, modelos de declaração, formulários, e relação de documentos exigidos também estão no edital.
Os alunos já contemplados anteriormente com as bolsas de estudo devem apresentar o comprovante de rematrícula
e o formulário de manifestação de interesse na renovação. Os detalhes para a renovação estão disponíveis no Edital.

Funepe constrói cancha de bocha no Parque Maria Chica

O secretário municipal de Esporte Lazer e Juventude de Penápolis, Leandro Tomaz Peres, esteve na última semana
fazendo uma visita às obras de construção da nova cancha de bocha da cidade. O equipamento esportivo está sendo
executado no espaço do Parque Municipal Maria Chica.
Segundo informou o secretário Peres, as obras fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura de Penápolis e a Funepe
(Fundação Educacional de Penápolis). “Desde que foi iniciada essa parceria, houve a concessão de uso do Centro de
Lazer do Trabalhador para adaptações e uso das instalações tanto para os alunos da Funepe como para nossa
comunidade. Como contrapartida, a instituição iniciou a construção da cancha de bocha no Parque Maria Chica”,
explicou ele.
“No projeto de reforma e adequação do Centro de Lazer, foi necessário extinguir a cancha de bocha antiga que lá
existia. Por isso a parceria na construção deste novo espaço no Parque Maria Chica, possibilitando que a população
volte a ter a oportunidade de praticar esta modalidade”, revelou o secretário de Esportes. Pela parceria, os custos com
o projeto, materiais e mão de obra para construção da cancha no Parque Maria Chica são de responsabilidade da
Funepe.
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