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Vida de ensino e muitas palavras
Educadora Karen Cristine de Oliveira usa textos para demonstrar muitas ideias e gerar conhecimento; texto sobre a história
de Jundiaí ganhou reconhecimento na região
desenvolvimento da cidade”, explica.
Em julho de 2016, o 5º Encontro
Senac de Conhecimento Integrado teve
como tema “Educação e transformação
para o mundo do trabalho” e a pesquisa
sobre a economia escravocrata em
Jundiaí também teve espaço.

“O Brasil é a terra da abundância.
Porque aqui não falta nada. Tudo que
se planta a terra dá! Então o caminho
envolve trabalharmos uma sensação
abrangente de amor e união, onde
deixemos as pequenezas que nos
colocam uns contra os outros na busca
louca pelo dinheiro, status e poder”,
assim a jovem educadora infantil Karen
Cristine de Oliveira define nossa terra,
no texto Brasil, feito para o ato cívico da
creche Arnaldo Netto, no Jardim Itália,
no último 7 de Setembro. A docente,
que trabalha com crianças de 2 a 3
anos, gosta bastante de escrever e vê os
textos como uma forma de expressão
importante de suas ideias, valores e
conhecimentos, principalmente sobre a
história do país e outras questões sociais.
Karen sempre gostou bastante de

ler e escrever. Nos últimos tempos,
a educadora tem produzido textos
poéticos, mas gosta bastante de trabalhar
questões sociais em seus trabalhos
textuais, muitos deles disponíveis em
seu perfil do Instagram. Seu trabalho
de conclusão de curso da faculdade de
história, concluída em 2015, abordou a
história do desenvolvimento econômico
de Jundiaí e a importância dos negros
para o progresso da cidade, ainda sob
trabalho escravo, infelizmente. Com o
título “A economia escravocrata da Vila
de Nossa Senhora do Desterro”, o artigo
científico foi reconhecido e ganhou
espaço em uma publicação da Secretaria
de Cultura de Jundiaí, em 2016, que
abordava a história da cidade. “Essa é
uma parte que muitos não querem dizer,
mas é muito importante para entender o

preocupação com isso do que com o
lucro da organização”.

Na Prefeitura de Várzea Paulista, a
primeira oportunidade da historiadora
foi como estagiária, em ações no Cras
(Centro de Referência de Assistência
Social) Norte. “Trabalhar com questões
sociais, periferia e suas necessidades.
Como educadora, Karen também
procura usar textos no dia a dia. “Na Fiz muitas oficinas com jovens, entre
creche, trabalho com crianças de 2 a 3 2015 e 2016”, relata.
anos de idade, ainda não alfabetizadas,
Recentemente, ela também realizou
mas procuro realizar atividades de
uma palestra sobre o ECA (Estatuto
palavra cantada, por exemplo”.
das Crianças e Adolescentes), no
O texto sobre os escravos na economia Cras Central. A educadora pretende
jundiaiense pode ser acessado em goo. realizar algum tipo de trabalho sobre a
gl/2vrwzb e o conteúdo compilado pela consciência negra na cidade, em breve,
Secretaria de Cultura está disponível em possivelmente na semana do Dia da
goo.gl/g1nK7j. O perfil do Instagram Consciência Negra (20 de novembro).
pode ser conferido em instagram.com/
Vôos mais altos
karen.zoca. Já o material sobre o Dia da
Independência está à disposição no link
A docente tem o sonho de escrever
goo.gl/mcH9da.
um livro, sobre questões da psicologia.
“Estou tentando juntar conteúdos para
Trajetória social
escrever um sobre a importância do
O lado mais preocupado com amparo à criança, as experiências que a
questões sociais começou bem antes traumatizam ou impulsionam”.
da abordagem sobre a importância de
valorizar as raízes do povo brasileiro, no
Além disso, ela pretende ajudar
dia 7 de setembro deste ano, realizada ainda mais a sociedade a tomar gosto
pela docente. Mesmo em sua atuação na pela história e aprendê-la, após fazer
área administrativa da iniciativa privada mestrado em história social. “Acredito
por dez anos, antes de ingressar na que, em espaços diferenciados
Prefeitura, em 2015, Karen valorizava
disponíveis à comunidade, será possível
bastante o bem-estar do trabalhador.
gerar um contato interessante com a
“Pensava nos funcionários, em suas
história”, defende.
condições de trabalho. Tinha mais
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PROCESSO

NOME

PLACA

AIT

0621/2018
0631/2018
0649/2018

DANIEL DA SILVA PIMENTEL
JOSÉ EDSON BARBOSA
FRANCISCA DE A. MARIANO DO
NASCIMENTO
CELIO BENEDITO VALERIO
DANIELE VIEIRA CHAVES
DANIELE VIEIRA CHAVES
RENATO ARANTES S. DE CARVALHO
SERGIO FRANCISCO DA SILVA
MARIA DO CARMO C. DA SILVA
MARIA DO CARMO C. DA SILVA
ARTHUR BARBOSA DOS S. NETO
ARTHUR BARBOSA DOS S. NETO
EVERTON REZENDE
ALAN WELLINGTON BATISTA DAS
VIRGENS
VALMIR PASSARELO
JAIR GUILHERME DE LIMA
JOSÉ PINTO
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE
LONDRINA
EDSON MIRANDA TAVORA
JOSE RODRIGO MARCOS
SUELEN DO ROSARIO BONANCIM
SUPERRINTENDENCIA DA POLICIA TEC.
CIENTIFICA

FSM-9356
FFO-0451
CLZ-9978

T810005225
C860086636
C860087656

DATA
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18/04/18
18/04/18
18/04/18
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EAX-1093
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EAX-1093
HGM-4254
DIQ-5128
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FLM-3153
FLM-3153
EBV-3862
NLY-8763

C860086067
C860084954
C860087855
C860086999
T810007194
C860085833
C860087426
C860085247
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T810007385
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18/04/18
18/04/18
18/04/18
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20/04/18
20/04/18
20/04/18
20/04/18
20/04/18
20/04/18
20/04/18

CLQ-3201
PWP-9155
FGD-0810
AYD-4548

C860087537
C860096070
C860088455
C860096935

23/05/18
23/05/18
23/05/18
23/05/18

GHX-2622
CED-7036
FHL-3229
FZZ-9597

C860090932
T810003784
C860092469
N630006500

23/05/18
23/05/18
23/05/18
23/05/18

0669/2018
0676/2018
0677/2018
0678/2018
0686/2018
0692/2018
0693/2018
0701/2018
0702/2018
0706/2018
1015/2018
1435/2018
1296/2018
1334/2018
1364/2018
1374/2018
1549/2018
1550/2018
1627/2018

PODER EXECUTIVO
VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1969
ALFREDO SILVA LEITE JUNIOR
CHEFE DE EXPEDIENTE

GABINETE DO PREFEITO
Editais

PODER LEGISLATIVO
EDITAL Nº 26

PLENÁRIO

DISPÕE SOBRE A PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA DAR
CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINA O § 4.º DO ART. 9º, DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o§ 4.º do Art.
9.º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei N.º 101/2000);

FINANÇAS
Atos

CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais;
RESOLVE
Art. 1º - Fica marcada para o dia 28 de setembro de 2018, audiência pública do 2.º
quadrimestre do ano de 2018.
§1º - A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da
Câmara Legislativa deste município, às 10h00min.

ATO Nº 07, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e Crédito Adicional Especial com
recursos provenientes de anulações de dotações orçamentárias
A Mesa da Câmara Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, etc.

§ 2º - Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes,
para dar ciência do quanto determinado do § 4.º do art. 9.º da LRF.

RESOLVE:

Art. 2.º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Para a abertura de crédito adicional suplementar, fica suplementada em R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), através de remanejamento, a seguinte verba do orçamento vigente
do legislativo municipal:

VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018
JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
Autos de Infração

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes................................................ R$
65.000,00
Os recursos financeiros para a realização desta suplementação serão suportados com a
anulações parciais dos saldos da seguintes verbas do orçamento vigente:
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal ........................................... R$
40.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica....................................... R$
25.000,00
Para a abertura de crédito adicional Especial, fica criada em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
através de anulação parcial, a seguinte verba do orçamento vigente do legislativo municipal:

RESULTADO DE RECUSRO
1º INSTANCIA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.............................................................................. R$
100.000,00
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Os recursos financeiros para a realização deste Crédito Adicional Especial serão suportados
com a anulação parcial do saldo da seguinte verba do orçamento vigente:
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal ........................................... R$
100.000,00

Outros

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Justificativa:

2º QUADRIMESTRE DE 2018

Os remanejamentos são necessários para a abertura de Crédito Adicional Suplementar para
reforço de dotação orçamentária e abertura de Crédito Adicional Especial com recursos
provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias.

Vide arquivo anexo.

A anulação parcial da dotação 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foi
possível em virtude de economia de recursos obtidos com a celebração de contratos com
valores mais vantajosos.
A anulação parcial da dotação 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal foi
possível em virtude de economia de recursos obtidos com redução de horas extras,
aposentadoria e licença médica de servidores efetivos.
O reforço da dotação 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes faz-se necessário
em razão do novo Sistema de Som e aquisição de novo mobiliário para o Plenário deste
Legislativo.
O reforço da dotação 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações faz-se necessário em virtude do
Projeto e reforma do Plenário para adequação de acessibilidade e instalação do novo Sistema
de Som do Plenário deste Legislativo.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, em vinte de setembro de dois mil e
dezoito (20/09/2018). ------------------------------------------------------------------------------SILSO DAS NEVES WESLEN GOMES CAMPOS PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
OSMAR PEREIRA CLAUDENIR CASSIANO
1º Secretário 2º Secretário
VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE

VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Senhor Presidente, SILSO DAS NEVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, à vista do
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Processo nº 89/2018, Modalidade Dispensa por Limite 70/2018, tipo menor preço.
Fornecedor vencedor:
1356 Rubens Constantino Moraes 150,00
Serviços Musicais em Sessão Solene de 14/09/2018

VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REPUBLICAÇÃO
O Senhor Presidente, SILSO DAS NEVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, à vista do
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Processo nº 84/2018, Modalidade Dispensa por Limite 66/2018, tipo menor preço.
Fornecedor vencedor:JEAN JONATAS LUCAS Valor: R$ 7.108,69
Objeto: Nobreak, monitor, desktop e licença windows para uso no Plenário deste Legislativo.
VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Senhor Presidente, SILSO DAS NEVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei N. 8.666/93 e alterações posteriores, à vista do
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Processo nº 90/2018, Modalidade Dispensa por Limite 71/2018, tipo menor preço.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de treinamento em Brigada de Incêndio, nível
intermediário, para 7 (sete) funcionários deste Legislativo.
Fornecedor vencedor:PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA
EP
Valor total: 1.115,00
VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018
SILSO DAS NEVES
PRESIDENTE

Órgão Oficial do Município de Várzea Paulista – www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial – Lei Complementar 255, de 22 de dezembro de 2015 – Número 303 – Ano IX

6

Várzea Paulista, Quinta-feira, 27 de Setembro de 2018

Várzea Paulista conta com serviços de troca e
manutenção de lâmpadas
Após término da licitação, executa ações, a pedido da população ou mesmo após identificação de necessidade,
feita em vistorias
incumbida de administrar essas ações,
aproximadamente 250 lâmpadas
foram substituídas em vias públicas;
a frente de trabalho também já trocou
cerca de 20 luminárias em oito praças.

A Prefeitura de Várzea Paulista
conta agora com serviços de troca e
manutenção preventiva de luminárias
já instaladas. Desde julho, a empresa
RT Energia e Serviços Ltda.,
vencedora da licitação, realiza as
intervenções em várias vias públicas,
vielas e praças, sob o gerenciamento
do Governo Municipal. As solicitações

podem ser feitas pelos munícipes à
Ouvidoria; agentes da Prefeitura e
da própria organização licitada estão
fazendo vistorias para averiguar
necessidade de trocas. Os trabalhos
deixam a cidade melhor iluminada e
mais segura.
Segundo informações da Unidade
Gestora de Infraestrutura Urbana,

Recentemente, a equipe substituiu
lâmpadas existentes por outras
mais fortes, de 250 Watts, de vapor
metálico, em três locais específicas:
entorno da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), Rua Isaac Galvão
(Centro) e a “Estrada do Mursa”, no
trecho próximo à pista de caminhada.
A nova iluminação é mais forte e
semelhante à existente no Viaduto dos
Emancipadores. Em breve, a melhoria
também será feita na Rua São Vicente,
no Jardim Paulista, nas proximidades
do Parque Chico Mendes.

do Município. O pedido pode ser
registrado pelo telefone 4595-0037
ou presencialmente (no Facilita), de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas; ou pelo link goo.gl/ehrNcM, 24
horas por dia, durante toda a semana.
Após abrir o protocolo, também há
a opção de enviar possíveis fotos
necessárias ao e-mail ouvidoria@
varzeapaulista.sp.gov.br. O Facilita
está localizado na Rua João Póvoa, 97
— Jardim do Lar, Várzea Paulista.

Após registrada, a solicitação é
encaminhada à Unidade Gestora de
Infraestrutura Urbana, que a direciona
à empresa licitada, para a realização
do serviço o mais rápido possível.
Neste início dos trabalhos, há uma
demanda um pouco maior, já que era
aguardado o término da licitação, para
Como solicitar trocas
o retorno desses atendimentos, mas,
O munícipe interessado em em breve, a ideia é que o período entre
registrar o pedido de troca de o pedido e a troca das luminárias seja
luminárias deve contatar a Ouvidoria ainda menor.

Trânsito atende pedidos de moradores e muda
mão de direção na Rua João Manoel de Farias
Alunos da rede municipal e da Apae prestigiaram o grupo Tricotando Palavras & Canções
Os motoristas que trafegam pela O motorista só pode acessar essa
Rua João Manoel de Farias, no jardim parte da via através agora através da
Cruz Alta (próximo a APAE), devem Avenida Eduardo Gut Junior.
ficar atentos. A Unidade Gestora
de Trânsito atendeu ao pedido dos
moradores e realizou no último
domingo (23) a inversão da mão de
direção da via, que passou a ter um
único sentido, em um pequeno trecho.

Segundo o gestor de Trânsito, o
objetivo da mudança é aumentar a
segurança da via. Os trabalhos de
sinalização horizontal e vertical no
local já foram realizados.

