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Município de Tapiraí

MUNICIPIO DE TAPIRAÍ
ALVINO GUILHERME MARZEUSKI, Prefeito Municipal de Tapiraí/SP, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, cumprindo o que determina o § 6°, artigo 39 da C.F. de 1998, introduzida pela Emenda
Constitucional n° 19 de 04/06/98, artigo 5°, torna público os Valores de Subsídios e das Remunerações dos
Cargos e Empregos Públicos em 31/12/2019.
DENOMINAÇÃO

Monitor de Turismo
Servente
Auxiliar de Serviços Gerais
Vigia
Inspetor de Aluno
Auxiliar de Consultório Dentário
Monitor de Cursos
Cozinheiro
Borracheiro
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
Auxiliar de Escritório
Escriturário
Oficial de Manutenção
Recepcionista
Agente Comunitário de Saúde
Agente de combate a endemias
Motorista
Operados de Máquinas
Mecânico
Auxiliar de enfermagem
Assessor de Gabinete do Secretario
Fiscal Sanitário
Fiscal Municipal
Técnico Turismo
Técnico de Enfermagem
Técnico Raio X
Técnico Agrícola
Encarregado Transporte da Saúde
Oficial Administrativo
Encarregado de Serviços Operacional
Assessor de Gabinete
Coordenador Serviços Administrativos
Tesoureiro
Técnico de Informática
Topografo/Desenhista
Advogado
Analista de suprimentos
Assistente Social
Contador
Fisioterapeuta
Cirurgião Dentista
Engenheiro Agrônomo
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Médico Veterinário
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Diretor de Divisão
Diretor Especial
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Médico
Médico Pediatra
Médico Ginecologista
Diretor de Departamento
Procurador Jurídico
Cirurgião Dentista (PSF)
Médico (PSF)
Vice Prefeito
Secretário Municipal
Prefeito
Coordenador Pedagógico
Coordenador de Ensino
Planejador Educacional
Professor Educação Básica I
Professor Educação Básica II
Professor de Educação Especial
Professor Educação Física
Professor de Educação Básica I-Substituto
Assistente de Diretor de Escola
Diretor de Escola
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Convênio assinado prevê recuperação da
pavimentação da Rua Raul Leite Magalhães
A Prefeitura Municipal de
Tapiraí assinou, na última semana de dezembro, um convênio
com o Governo do Estado de São
Paulo para a recuperação da pavimentação da Rua Raul Leite Magalhães, com início da Rua Augusto Moritz, no Centro da cidade.

O objetivo das obras é proporcionar melhor trânsito de carros
e pedestres nas ruas do município,
beneficiando sempre a população.
Com o novo pavimento, a
via ficará mais segura e adequada para o tráfego. É a Prefeitura
de Tapiraí trabalhando por você!

Chuvas prejudicaram o
cronograma de obras

A Prefeitura Municipal de Tapiraí, por meio da
Divisão de Obras, Manutenção e Serviços, está empenhada em recuperar as estradas rurais do município.
A equipe da prefeitura está
percorrendo as estradas com
os maquinários e insumos
para a realização e manutenção dos trabalhos.
Praticamente
todas as máquinas estão
atuando nessas vias, essenciais para o deslocamento dos moradores.
Contudo, houve atra-

sos no cronograma, devido ao período de chuvas,
o que prejudicou o andamento dos trabalhos e
o cumprimento das metas inicialmente previstas.
Todas as estradas rurais estão
no cronograma de obras da
Prefeitura Municipal, e receberão os necessários reparos.
A missão do Paço é
garantir a mobilidade de
todos os cidadãos. Todos
os recursos materiais estão
sendo colocados em atividade para garantir essa meta.
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Prefeitura realiza pintura da Casa do Artesão

Diretoria Especial de
Comunicação Institucional
Órgão Oficial do Município de
Tapiraí, criado pela Lei Municipal
nº 1.824 de 10/11/11.
Endereço:
Rua Augusto Moritz, 305,
Centro - Tapiraí/SP.
CEP 18180-000
Fone: (15) 3277 4800
imprensa@tapirai.sp.gov.br

www.tapirai.sp.gov.br
Jornalista Responsável
Jardel Silva
MTb: 82.764/SP
Matérias e Diagramação
Jardel Silva
PODER EXECUTIVO
Alvino Guilherme Marzeuski
Prefeito
Gerson Luiz Glasser
Vice-Prefeito

PODER LEGISLATIVO
Presidente da Câmara
Joaquim dos Reis Delgado Neto
Vice-Presidente
Dorival Teodoro Bento
1º Secretário
Humberto Pereira da Silva
2ª Secretária
Tarini Denise Ricciardi Suzuki
Vereadores
Henri Cristian Marcheuski
Bezzecchi
Jan Ricardi Glasser
José Jorge Antunes
Julio Colombo
Lucas Lopes Figueiredo
Secretaria Administrativa
Jorge Vieira Martins
Secretário da Câmara

A Prefeitura de Tapiraí, por meio da Divisão de
Turismo e Cultura, realizou
a pintura externa da “Casa
do Artesão”, um local que
guarda muitas histórias do
nosso município, feitas pelas mãos dos artesãos da
cidade. A obra foi realizada
com o recurso do programa do Município de Interesse Turístico (MIT) 2017.
A Casa do Artesão fica localizada entre a Av. Prof.
Nathan Chaves e a rua Joa-

quim dos Reis, no início da
cidade. Nela, o turista que
passa pelo nosso município
encontra os trabalhos expostos por artistas da cidade, lembranças que levam o
nome de Tapiraí, conhecem
as culturas que são desenvolvidas na cidade, e podem
conversar com pessoas com
muita história para contar.
Adequações para aprovação do Corpo de Bombeiros
e pintura do Paulo Centro
de Eventos Matheus Ric-

ciardi Já estão finalizadas
A Prefeitura Municipal de
Tapiraí, por meio de empresa terceirizada, finalizou o processo de pintura e as adequações para a
aprovação do Corpo de
Bombeiros no Centro de
Eventos Matheus Ricciardi.
De acordo com o setor de
Engenharia da Prefeitura, as
adequações realizadas foram
a instalação de caixa d’água,
hidrantes, placas de segurança, extintores e alarmes.
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Banheiros públicos da Rodoviária receberam manutenção e
são higienizados diariamente
A Prefeitura Municipal de Tapiraí realizou uma
grande reforma nos banheiros públicos da Rodoviária da cidade, em 2019.
Diariamente, eles recebem
higienização e manutenção, garantindo o uso adequado e a durabilidade da
obra. Os banheiros estavam deteriorados em razão
do intenso uso por anos.
Com a aplicação de
novos revestimentos internos, correções em tubulações, torneiras, vasos e

mictórios e conserto de encanamentos, e com a manu-

tenção diária, os banheiros
podem ser utilizados com

qualidade pela população.
A Rodoviária também
conta com um banheiro
exclusivo equipado para
a utilização de pessoas
com mobilidade reduzida.
Essa obra, que era
uma solicitação antiga da
comunidade, permite o
uso com total higiene dos
banheiros, contribuindo
com os moradores e visitantes que utilizam o terminal ou a Praça Central.
É
a
Prefeitura
trabalhando
por
você.

EMEI Professor Benedito Pires da Cunha Parte externa do telhado da Creche Délcio
fica mais colorida para os alunos
Cavanha será trocado

A Prefeitura Municipal de Tapiraí, por meio da
Secretaria de Educação em
parceria com a Divisão de
Obras, Manutenção e Serviços Municipais, realizou a
pintura da EMEI Professor
Benedito Pires da Cunha.
A nova pintura está
dando mais vida para a pré-escola, espalhando alegria

por toda a estrutura, passando por cada parede e coluna, até o muro externo.
O serviço faz parte
do trabalho de manutenção
permanente dos prédios públicos municipais, que busca
garantir a durabilidade das
estruturas e manter espaços saudáveis para a população e servidores públicos.

A Prefeitura de Tapiraí, por meio do Setor de
Engenharia e do Departamento de Infraestrutura,
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
realizará a troca da parte externa do telhado da
Creche Délcio Cavanha.
No último dia 16,
uma forte chuva que atin-

giu o município, e foi
constatado que o telhado precisaria de manutenção após a tempestade.
Depois de uma análise do setor de Engenharia,
determinou-se que, para
garantir a qualidade das estruturas, seria necessário
efetuar a troca do telhado,
que será providenciada.
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Prefeitura esclarece sobre instalação de lombadas
A Prefeitura Municipal de Tapiraí é regularmente
contemplada com repasses
por parte do Governo do
Estado de São Paulo, proveniente de multas de trânsito,
que, segundo a RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016, do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, deve ser aplicado exclusivamente para a
sinalização, engenharia de
tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito (Art. 2º).
O Município tem utilizado o valor para implantar lombadas, lombofaixas

e placas de sinalização, executados e instalados em locais que receberam visita
da equipe de engenharia da
Prefeitura, após solicitação
de munícipes, atendendo as
Normas Técnicas de Trânsito.
As pinturas de solo
e as placas de sinalização
estão sendo implantadas
em locais estratégicos, de
forma a orientar adequadamente os motoristas e
pedestres sobre as condições de circulação das vias.
É importante enfatizar
que este recurso não pode
ser utilizado para outra finalidade, ou em outro setor.

RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO
DE 2016, do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN

Adequações para aprovação do Corpo de Bombeiros e
Prefeitura começa processo de implantação de
rampas nas calçadas para garantir acessibilidade pintura do Palco do Centro de Eventos Matheus Ricciardi
A Prefeitura Municipal de Tapiraí, por meio da
equipe da Divisão de Obras,
Manutenção e Serviços,
começou no mês de janeiro, a implantação de rampas nas calçadas, conforme
atendimento a NBR 9050.
O objetivo das obras é

o de deixar o município mais
acessível para os moradores
e turistas que possuem dificuldades de locomoção,
e garantir um ambiente
mais seguro e confortável
para todos os pedestres.
É Prefeitura de Tapiraí
trabalhando por você!

A Prefeitura Municipal de Tapiraí, por meio
de empresa terceirizada, finalizou o processo de pintura e as adequações para
a aprovação do Corpo de
Bombeiros no Centro de
Eventos Matheus Ricciardi.

De acordo com o setor de
Engenharia da Prefeitura, as
adequações realizadas foram
a instalação de caixa d’água,
hidrantes, placas de segurança, extintores e alarmes.
É a prefeitura de Tapiraí
trabalhando por você!
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Prefeitura esclarece sobre obras no entorno do
Terminal Rodoviário
A Prefeitura Municipal de
Tapiraí, por meio do Setor de Engenharia e do Departamento de
Infraestrutura, informa à população que está trabalhando para
entregar as obras nas imediações
do Terminal Rodoviário no período de tempo mais breve possível.
Infelizmente, em decorrência de problemas impossíveis
de se identificar inicialmente, e
que são naturais ao desenvolvimento de obras de infraestrutura,
os trabalhos precisaram passar por
adequações, para garantir a qualidade e durabilidade dos serviços.
Um dos problemas que
se apresentaram foi na Rua Paulo Cavalcante Magalhães. O elevado nível de umidade do solo,
com tempo frequentemente chu-

voso, e a presença de
foso (arenoso e com
de restos de plantas),
a aplicação de rachão
ção de um dreno. 		

solo turpresença
demanda
e execu-

Prefeitura faz adequações nas escolas para
obter o AVCB do Corpo de Bombeiros

A Prefeitura Municipal de Tapiraí, por meio
do Setor de Engenharia e
do Departamento de Infraestrutura, em pareceria
com a Secretaria de Educação, realizou as adequa-

ções nas escolas para
obter o AVCB - Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
O AVCB é um documento que atesta a vistoria realizada no local
em relação à conformidade com as regras
de segurança e prevenção de incêndios.
De acordo com a
Prefeitura Municipal, as
novas adequações vão proporcionar ainda mais segurança para os alunos e
funcionários das escolas e
tranquilidade para os pais.

Outro problema foi detectado na Rua Adolfo Nimitz.
Ao abrir o solo, foi detectado um
tubo da SABESP em nível superficial, o que demandou solicitação

para que a empresa de saneamento faça o rebaixamento
deste tubo. Além disso, houve o derramamento de esgoto
sobre o rachão já implantado,
em decorrência de um ponto
de verificação de esgoto da
SABESP, que estava entupido. A demora do retorno das
obras se deu devido a uma
manutenção realizada pela
SABESP, que ficou pronta.
A Prefeitura de Tapiraí
lamenta os transtornos causados à população, mas ressalta que se tratam de obras
essenciais para adequação
urbana, e que trarão muitos benefícios após concluídas e se compromete a entregá-las no período
mais breve de tempo possível.

Conselheiros tutelares de Tapiraí
tomam posse

No último dia (10), a
Prefeitura de Tapiraí, empossou os novos Conselheiros Tutelares do Município. A posse
foi realizada no Conselho Tutelar, que fica na Secretaria
de Desenvolvimento Social.
Os cinco conselheiros

(Elaine Cristina de
Pontes Camargo, David Roberto de Araújo, Vanusa de Camargo Garcia Salt, Maria
Alexandrina Mansani e Adriana Reis
Cinturião), já começaram a exercer suas
atividades do mandato, que durará quatro anos (2020 a 2024), e que
tem a função de garantir os
direitos de crianças e adolescentes, atuar com intensidade
sobre situações de negligência dos responsáveis, violência física, emocional e sexual.
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Com a trégua das chuvas Prefeitura mantém
limpeza no município

Por meio da Divisão de
Obras, Manutenção e Serviços
Municipais, a Prefeitura de Tapiraí, está realizando a limpeza
em vários locais do município.
Com a trégua das chuvas, a equipe da Divisão de
Obras, Manutenção e Ser-

viços Municipais, realizou a
capinação da calçada na entrada da cidade, no bairro dos
Góes e na torre de Tapiraí.
É a Prefeitura de Tapiraí
trabalhando por você.

Tapiraiense vence a 41ª São Silvestre

No último dia 31 de
dezembro foi dia de fechar o
ano com a tradicional corrida
de São Silvestre, em sua 41ª
edição. A largada foi realizada
no Bairro do Turvo com chegada em frente ao Gigantão,
centro de Tapiraí. A corrida
contou com a participação de
várias pessoas de cidades da
região prestigiando o evento.
Após algumas edições
sendo vencidas por participantes de fora, esta edição
contou com a vitória de um
tapiraiense: Maycon Bruno Ribeiro Cavalcante que
se manteve com boa vantagem sobre o segundo colocado ao longo do percurso.
A Prefeitura Municipal
de Tapiraí, por meio da Divi-

são de Esportes e Lazer, parabeniza e agradece a participação de todos que contribuíram
para o sucesso do evento.

Maycon Bruno Ribeiro Cavalcante que se
manteve com boa vantagem sobre o segundo
colocado ao longo do percurso

Nossa São Silvestre sendo prestigiada
por toda região!
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Vandalismo em presépio causa grande
sensibilidade nas redes sociais

Durante o final do
ano de 2019, a Prefeitura Municipal de Tapiraí
montou o já tradicional
presépio de Natal, deixando a Praça Central à altura das celebrações da data.
Contudo, o presépio foi vandalizado, danificando
irreparavelmente
algumas
peças.
A Prefeitura lamenta o ocorrido, e tentará recuperar o
presépio para o próximo
Natal. Mas não é garantido
que isso consiga ser feito,
uma vez que alguns itens
foram extremamente prejudicados, como o meni-

no Jesus, que teve a cabeça e as pernas arrancadas.
Muitas pessoas se posicionaram nas redes sociais criticando de forma contundente o vandalismo. Alguns
moradores da cidade se dispuseram a ajudar e até a doar
um novo presépio. A todos e
todas, a Prefeitura agradece.
O presépio montado
na Praça Central é um elemento integrante da cultura
natalícia, e a Prefeitura empenhará todos os seus esforços
para garantir que em 2020 a
população continue a desfrutar da decoração de Natal, tão aguardada por todos.
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