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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 5.158, DE 08 DE MARÇO DE
2018.
“Dispõe sobre Ponto Facultativo nas
repartições públicas municipais no dia 29 de
março de 2018.”
ENG.° JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal
de Cosmópolis, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo
nas repartições públicas municipais no dia 29
de março de 2018 - Quinta-feira Santa.
Art. 2º Excetuam-se do disposto neste
Decreto os serviços considerados essenciais
à população.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
COSMÓPOLIS, 08 DE MARÇO DE 2018.
ENG.° JOSÉ PIVATTO
Prefeito Municipal

Secretaria de Administração
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2018
A Comissão Municipal de Concurso Público,
no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, faz saber que ficam
convocados os candidatos habilitado no
Concurso Público, para atribuição da vaga,
conforme abaixo discriminado:
Dia: 19.03.2018 (Segunda-feira)
Local: Setor de Recursos Humanos
Horário: 09h00min
Função: PEB II – Língua Portuguesa
(001/2015
Candidatos Classificados em 14º lugar
14º - Maria Eunice Prado Santos
Perderá os direitos decorrentes do
respectivo Concurso Público, o candidato
que não comparecer na data, horário e local
estabelecido.
Cosmópolis- SP 15 de março de 2.018
Clenildo Leite dos Santos
Presidente da Comissão de Concurso
Público

Câmara Municipal
RESUMO DOS TRABALHOS DA 6ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018,
REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE
2018, ÀS 18H30MIN., SEGUNDA-FEIRA,
NO PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA
DA
DÉCIMA
SÉTIMA
LEGISLATURA.
Bloco Parlamentar I: Vereadores Mestre
Aldenis Mateus, André Luiz Barbosa Franco,
Edson Leite, Cristiane Paes, Élcio Amâncio,
Eliane Lacerda, Hiroshi e Rafael Piauí.
Vereadores: Dr. Eugênio, José Carlos

Passos Neto, Renato Muniz e Renato
Trevenzolli
1ª PARTE – EXPEDIENTE
1. Leitura da Mensagem Espiritual.
2. Chamada dos Senhores Vereadores.
3. Leitura e votação da Ata da 5ª Sessão
Ordinária do ano de 2018 – aprovada por
unanimidade.
4. Leitura
das
correspondências
recebidas do Poder Executivo, através de
respostas dos Requerimentos nºs. 3, 14, 19,
21, 23, 26 e 27/2018.
5. Leitura da Emenda nº 3/2018, de
autoria do Vereador José Carlos Passos Neto,
Aditiva ao Projeto de Lei nº 9/2018, de autoria
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
serviço de transporte público de passageiros
no município de Cosmópolis, estabelece as
normas para a concessão e permissão de sua
exploração e dá outras providências”.
6. Leitura da Emenda nº 4/2018, de
autoria do Vereador Dr. Eugenio, Aditiva
ao Projeto de Lei nº 9/2018, de autoria do
Poder Executivo, que “Dispõe sobre o serviço
de transporte público de passageiros no
município de Cosmópolis, estabelece as
normas para a concessão e permissão de sua
exploração e dá outras providências”.
7. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 38/2018, de autoria da
Vereadora Cristiane Paes, requerendo ao
Executivo que seja verificada a possibilidade
de contratar mais médicos para o CERC
(Centro Especializado em Reabilitação de
Cosmópolis) – aprovado por unanimidade.
8. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 39/2018, de autoria do
Vereador Rafael Piauí, requerendo ao
Executivo informar sobre a possibilidade
de implantação do PROCON DIGITAL no
Município – aprovado por unanimidade.
9. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 40/2018, de autoria do
Presidente André Luiz Barbosa Franco,
requerendo ao Executivo informações e
providências com relação ao prédio localizado
ao lado da Praça da Amizade – aprovado por
unanimidade.
10. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 41/2018, de autoria do
Vereador Hiroshi, requerendo ao Executivo
informar sobre a possibilidade de efetuar
melhorias na CMS 306, conforme especificado
– aprovado por unanimidade.
11. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 42/2018, de autoria do
Vereador Dr. Élcio Amâncio, requerendo
ao Executivo informar sobre a possibilidade
de efetuar a pavimentação asfáltica do
bairro Laranjeiras II ou demais medidas
que garantam adequadas condições de
trafegabilidade à localidade – aprovado por
unanimidade.
12. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 43/2018, de autoria da
Vereadora Eliane Lacerda, requerendo ao

Executivo informar sobre a possibilidade de
criação do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher – aprovado por unanimidade.
13. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 44/2018, de autoria do
Vereador Edson Leite, requerendo ao
Executivo informar sobre a possibilidade de
alteração de localização do estacionamento
de motos localizado na Avenida Ester,
esquina com Rua Expedicionários, conforme
especificado – aprovado por unanimidade.
14. Leitura e única discussão do
Requerimento nº 45/2018, de autoria do
Vereador Renato da Farmácia, requerendo
ao Executivo informações sobre os serviços
funerários municipais, conforme especificado
– aprovado por unanimidade.
15. Leitura e única discussão da Moção
nº 7/2018, de autoria dos Vereadores
Mestre Aldenis Mateus e Dr. Èlcio Amâncio,
apresentando CONGRATULAÇÕES a sra.
Maria Gorete Pereira Patekoski, mantenedora
da UNIP Polo Cosmópolis, pela realização de
evento em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher – aprovado por unanimidade.
16. Palavra dos Senhores Vereadores.
17. Comunicações à Casa.
18. Intervalo Regimental – dispensado.
2ª PARTE – ORDEM DO DIA
1. Segunda discussão do Projeto de Lei
nº 14/2018, de autoria do Vereador Renato
da Farmácia, que “Proíbe, no âmbito do
Município de Cosmópolis, a inauguração e a
entrega de obra pública municipal incompleta
ou que, embora concluída, não esteja em
condições de atender aos fins a que se
destina” – aprovado por unanimidade.
2. Primeira discussão do Projeto de Lei
nº 15/2018, de autoria dos Vereadores Dr.
Eugenio, Dr. Èlcio Amâncio e José Carlos
Passos Neto, que “Dispõe sobre a prestação
de serviços farmacêuticos pelas farmácias
e drogarias no município de Cosmópolis” –
aprovado por unanimidade.
3. Primeira discussão do Projeto de Lei
nº 17/2018, de autoria do Presidente André
Luiz Barbosa Franco, que “Cria o Programa
Empresa Amiga da Escola o Município de
Cosmópolis” – aprovado por unanimidade.
PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 12 DE MARÇO
DE 2018.
André Luiz Barbosa Franco
Presidente
COMUNICADO
Comunico a população cosmopolense que
as contas da Câmara Municipal de Cosmópolis
do exercício de 2015 (TC–617/026/15) –
Contas Anuais) foram julgadas regulares,
com ressalvas, pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Cosmópolis, 12 de março de 2018.
André Luiz Barbosa Franco
Presidente
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis realiza
vacinação contra a febre amarela neste sábado (17)
Agendamento da vacina continua normalmente nas Unidades Básicas
de Saúde no decorrer da semana.
A Prefeitura de Cosmópolis realiza
neste sábado (17) um dia de imunização
contra a febre amarela. A ação será
realizada das 8h às 17h em cinco
Unidades Básicas de Saúde (UBS). São
elas: UBS CSII, UBS/PSF Andorinhas,
UBS Integrado, UBS/PSF Beto Spana e
UBS Jardim de Fáveri.
De acordo com o Departamento de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde Comunitária, a
medida tem como objetivo reforçar o
controle da doença no município, que
até o presente momento não registrou
casos da enfermidade.
A vacinação é contraindicada para
crianças menores de 9 meses de
idade, portadores de HIV, pacientes
com imunodepressão de qualquer
natureza ou em tratamento com
drogas imunossupressoras, pessoas
submetidas a transplante de órgãos,
com imunodeficiência primária ou com

neoplasia, indivíduos com histórico
de reação anafilática relacionada a
substâncias presentes na vacina –
como o ovo de galinha e derivados – e
pacientes com história pregressa de
doença do timo.
Mães que estejam amamentando
crianças até seis meses de idade
também não devem ser vacinadas pois
existe risco de transmissão do vírus.
Os pacientes acima de 60 anos devem
apresentar liberação médica antes de
serem imunizados. Quem já foi vacinado
contra a Febre Amarela alguma vez
na vida não precisa ser vacinado
novamente.
Mesmo com a ação, a vacina pode ser
agendada em qualquer UBS no decorrer
da semana. Para agendar uma dose é
necessário apresentar Cartão SUS, RG
e Cartão de Vacinação na UBS mais
próxima do local onde reside.
Confira os endereços e telefones

das Unidades Básicas de Saúde que
disponibilizarão a vacina neste sábado
(17):
UBS CSII – Centro
Rua Max Hergert, n° 770, Centro –
(19) 3872-1524
UBS/PSF Andorinhas
Rua Lavieiro Giuzio, n° 360, Parque
das Andorinhas – (19) 3872-5436
UBS Integrado
Avenida da Saudade, n° 1.121,
Campos Sales – (19) 3872-3091
UBS/PSF Beto Spana
Avenida da Saudade, n° 2.734 – (19)
3872-4012
UBS Jardim de Fáveri
Avenida Ester, n° 1.433, Jardim de
Fáveri – (19) 3872-1815

