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Definida a programação da
festa do aniversário da cidade
PROGRAMAÇÃO
DIA 16 DE JUNHO 2007 (SÁBADO)
20:00 HORAS - ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA

A Prefeitura Municipal e
a Associação Campeira Salto de Pirapora já definiram
a programação das festividades em alusão ao 101º ani-

versário de fundação da cidade e da 24ª Festa do Peão
de Boiadeiro.
Também farão parte dos
festejos as comemorações

em homenagem ao padroeiro do município, São João
Batista.
Confira ao lado a programação completa do evento:

DIA 21 DE JUNHO DE 2007 (QUINTA-FEIRA)
20:00 HORAS - ABERTURA OFICIAL DA FESTA
21:00 HORAS - RODEIO PROFISSIONAL
22:30 HORAS – SHOW JOÃO VITOR E VINICIUS
DIA 22 DE JUNHO DE 2007 (SEXTA-FEIRA)
15:00 HORAS - PROVA DE LAÇO VACA GORDA EM DUPLAS
17:00 HORAS - PROVA DE LAÇO VACA GORDA INDIVIDUAL
19:00 HORAS - CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS “ABENÇOANDO
SALTO DE PIRAPORA” (IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL)
21:00 HORAS - RODEIO PROFISSIONAL
22:30 HORAS - SHOW DOS DETONAUTAS
DIA 23 DE JUNHO DE 2007 (SÁBADO)
09:30 HORAS - DESFILE CÍVICO
10:00 HORAS - PROVA DE LAÇO DOADOR DE GADO
11:00 HORAS - PROVA DE LAÇO EM QUINA
21:00 HORAS - RODEIO PROFISSIONAL
22:30 HORAS - SHOW COM DANIEL
24:00 HORAS - BAILE GAÚCHO COM GRUPO “OS BERTUSSI”
DIA 24 DE JUNHO DE 2007 (DOMINGO)
06:00 HORAS - ALVORADA COM BANDA LIRÍCA E QUEIMA DE
FOGOS
07:30 HORAS - HASTEAMENTO DA BANDEIRA E ATO CÍVICO
09:00 HORAS - DESFILE DE CAVALEIROS
09:30 HORAS – BENÇÃO DOS CAVALEIROS
10:30 HORAS - FINAL DA PROVA LAÇO MIRIM, JUVENIL E
AMAZONAS
11:00 HORAS - FINAL DA PROVA LAÇO EM QUINA
12:00 HORAS - PREMIAÇÃO DO DESFILE DE COMITIVAS
14:00 HORAS - PROVA DE LAÇO BEZERRO (EM DUPLA)
15:00 HORAS - PROVA DO PEGA DO GARROTE (EM DUPLA)
16:00 HORAS - PROVA DO CHUCRO
16:30 HORAS - PROVA DE TIRAR LEITE DA VACA
17:30 HORAS - PROVA TIRAR COLAR TOURO
NOS INTERVALOS PROVA LIVRE (ANGOLA, CARNEIRO ETC)
21:00 HORAS - FINAL RODEIO PROFISSIONAL
22:30 HORAS - SHOW COM A DUPLA EDSON E HUDSON
24:00 HORAS - QUEIMA DE FOGOS ENCERRAMENTO FESTA

O cantor Daniel será uma das grandes atrações das festividades. Ele volta a se apresentar
em Salto de Pirapora na véspera do aniversário da cidade, 23 de junho, com entrada franca

Recinto de Festas
está sendo
fechado com muro
O Recinto de Festas, local
onde é realizada a Festa do
Peão, está sendo fechado com
muro. São aproximadamente
500 metros lineares de muro
com 2,5 metros de altura. Além
disso, a Prefeitura também está
implantando no recinto um sistema de segurança contra incêndio, com vários equipamentos instalados.
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Iniciada segunda fase do projeto
de reurbanização da cidade
Transformar Salto de Pirapora em uma cidade mais
bonita, esta é a principal proposta do plano de reurbanização idealizado pela administração municipal, após a
conclusão da primeira fase
de reurbanização, a Prefeitura deu início a segunda
etapa das obras.
Com muita transparência, o
governo municipal vem empenhando-se em dar andamento a uma série de obras
importantes para o município. A meta é mudar completamente o visual de Salto de
Pirapora, e para isso, já foram definidas várias medidas, por exemplo, a padronização de calçadas e pontos de ônibus, a revitalização
de praças públicas, e modernização no sistema viário.
O projeto de reurbanização
nesta segunda etapa que já
foi iniciada compreende a
construção de 7.830 m² de
calçadas com piso de con-

creto tipo romano. As ruas a
serem beneficiadas são: a
Francisco de Barros Leite,
parte da avenida Pedro Pires de Melo, Pedro Aleixo
dos Santos, e parte da Dorival de Barros Leite, também
serão incluídas no processo
de reurbanização.
As mudanças não visam somente o embelezamento,
mas também a fluidez do
trânsito e a abertura de novas vias para facilitar o deslocamento entre os bairros e
o Centro.
Além do novo revestimento, as calçadas nas principais
vias da cidade também serão alargadas em alguns trechos para facilitar a locomoção dos pedestres. O novo
piso será padronizado em
toda a região central da cidade e, ainda, em material
altamente resistente e antiderrapante. O prazo para a
execução das obras nas calçadas é de quatro meses.
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Nesta etapa, serão aplicados 7.830 metros quadrados de pisos nas calçadas

Programa de saúde bucal atende
alunos das escolas municipais
A Coordenação de Saúde
Bucal da Diretoria Municipal
de Saúde está desenvolvendo
o Programa de Saúde Bucal
destinado aos alunos das escolas da rede municipal de ensino. De acordo com a Coordenação da área, o principal
objetivo do programa é prevenir a doença cárie em nossa cidade e o melhor a fazer é
começar esse trabalho com as
crianças.
Para isso, a coordenadora
de saúde bucal fez contato primeiramente com as diretoras
das escolas, as quais prontamente se dispuseram a apoiar
o projeto. Em seguida, a dentista realizou uma palestra
educativa com as mães. “É
preciso conscientizar os pais
em primeiro lugar”, ela disse.
Ainda na palestra, a coor-

denadora explicou às mães que
a cárie é uma doença, pois é
causada por uma bactéria e, se
não tratada, pode causar danos
muitas vezes irreversíveis a
saúde das pessoas.
Outro assunto esclarecido
durante a palestra foi o “mito
do antibiótico”, ao ser explicado às mães que esse remédio
não é o causador da cárie, apenas que deve haver uma boa
higiene depois do uso do medicamento que é muito doce
para tentar agradar o paladar
das crianças. “Tudo que é açucarado contribui para o surgimento da cárie”, acrescentou a
coordenadora.
A administração municipal
mantém um programa de atendimento em saúde bucal para
crianças de 0 a 5 anos, com
caráter prioritário, porém mui-

tas mães não entendem a necessidade de se tratar os bebês.
Foi explicado que é fundamental cuidar dos dentes de
leite, que são de suma importância para a chegada dos
dentes permanentes. Além
disso, falou-se ainda sobre as
maneiras corretas de se proceder a higienização bucal,
sempre supervisionada por
adultos.
A próxima etapa do programa deve ser uma palestra
com os alunos, seguida de
exames clínicos e encaminhamento das crianças que necessitarem de tratamento
odontológico aos postos de
saúde do município, além de
escovação supervisionada e
aplicação tópica de fluor se
necessário.
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Prefeitura e TV Tem vão promover, pela
segunda vez, o projeto ‘Cidade Limpa’
A Prefeitura Municipal vai
promover de novo, na semana
de 7 à 11 de maio, o projeto
“Cidade Limpa”, que tem o
apoio da TV Tem.
O projeto consiste na coleta pela Prefeitura de objetos
inservíveis aos moradores da
cidade, com a colaboração efetiva da comunidade. Na edição
anterior do projeto, foram coletadas mais de 100 toneladas
de materiais.
Durante a execução da operação Cidade Limpa, serão recolhidos materiais diversos,
como móveis velhos, eletrodomésticos sem uso, ferro-velho

e outras sucatas.
Com essa parceria envolvendo o governo municipal, a
população e a emissora de televisão, a cidade concentra esforços na limpeza pública melhorando consideravelmente o
meio ambiente urbano.
A Prefeitura disponibilizará funcionários e caminhões
para o trabalho, além de anunciar em carro de som e afixar
faixas nos bairros que serão beneficiados com a limpeza.
A TV Tem divulga nos espaços de sua programação, os
horários e as localidades a serem atendidas com o serviço.

PROGRAMAÇÃO
Na edição anterior do projeto Cidade Limpa coletou-se mais de 100 toneladas de materiais

Poupatempo realizou 1.338 atendimentos
A unidade móvel do Poupatempo, que prestou serviços em Salto de Pirapora entre os dias 16 e 20 de abril,
com apoio da Prefeitura realizou 1.338 atendimentos, de
acordo com a Assessoria de
Comunicação da Superintendência do órgão.
Esse número, correspondeu a uma média de 267 atendimentos por dia.
Os serviços mais procurados foram os do Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IRGD), como

Dia 7 DE MAIO
Jardim América (das 7 às 9 h), Jardim Cachoeira (das 9
às 11 h), Jardim das Bandeiras (das 12 às 14 h) e Jardim
Paulistano (das 14 às 16 h);
Dia 8 DE MAIO
Jardim Teixeira dos Santos (das 7 às 11 h), Jardim Maria Clara (12 às 14 h) e Jardim Agenor (das 14 às 16 h);
Dia 9 DE MAIO
Vila Ana Guilherme (das 7 às 11 h), Jardim Conde Francisco Matarazzo (das 12 às 14 h), Jardim Vera Lúcia e
Bela Vista (das 14 às 16 h);

Emissão de RG e atestados foram os serviços mais procurados

emissão de RG e Atestado de
Antecedentes Criminais. So-

mente esses dois serviços totalizaram 821 atendimentos.

Santa Casa oferece serviços de reeducação
postural e massagens especiais
O ambulatório de convênios da Santa Casa de Salto de Pirapora está colocando a
disposição da população os serviços de Reeducação Postural Geral (RPG), massagem
antistress, massagem terapeutica e drenagem linfática.
O atendimento é realizado por fisioterapeuta especializada.
Os interessados poderão obter maiores informações pelo telefone 3491-9211, ramal 202.

Dia 10 DE MAIO
Jardim Santa Maria (das 7 às 11 h), Jardim Silva Barros
(das 12 às 14 h) e Vila Santa Julieta (das 14 às 16 h);
Dia 11 DE MAIO
Jardim Madalena (das 7 às 11 h), Jardim Daniel Haddad
(das 12 às 14 h) e Terras de São João (das 14 às 16 h);
Outros bairros serão atendidos em próximas etapas do
projeto, em data a ser definida. O Cidade Limpa da TV
Tem está sendo realizado pelo Setor de Imprensa da Prefeitura em parceria com o Setor de Obras.
A administração municipal convida a população para
aderir maciçamente à proposta da Prefeitura e da TV Tem
e, assim, colaborar para o bem do meio ambiente em nossa
cidade.
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VARZEANO 2007

Belarmino e Ponte saem na frente nas semifinais,
mas América e Botafogo ainda têm chances
Com o início das semifinais
do Campeonato Varzeano domingo, a Belarmino Futebol
Show e a Ponte Preta/Rede Almodóvar saíram na frente para
a disputa final. A Ponte, que
terminou a fase de classificação em primeiro lugar, tinha a
vantagem de jogar por dois resultados iguais contra o Botafogo FC (4º colocado). O jogo
terminou em 1 a 1, ou seja,

basta um simples empate no
próximo domingo para a Ponte ir à final. Mas o Botafogo é
uma equipe valente e pode ainda reverter a situação. O América FC, segundo lugar na fase
anterior, é que tinha a vantagem contra a Belarmino (3º),
mas perdeu por 3 a 0. Agora, a
Belarmino pode até perder por
1 ou 2 gols de diferença, que
ainda assim irá à final. Porém,

o América não chegou em segundo no grupo por acaso e
pode ainda surpreender.
Artilheiros: Rato, da Belarmino, que fez os três gols contra o América é o artilheiro da
competição, com 16 gols, seguido de Xerox (Botafogo)
com 11 e Sandro Pinto (Ponte
Preta) 9 gols.
As finais estão previstas
para os dias 13 e 20 de maio.
À Ponte basta um empate para ir à final

DIA DO TRABALHO

DME realizou 3ª Prova Pedestre

Participaram da prova principal 156 atletas

A Diretoria Municipal de
Esportes (DME) realizou dia 1º
de maio a 3ª Prova Pedestre de
Salto de Pirapora (Propesp). A
partir das 8h30 tiveram início
as provas nas categorias de menores na praça do Calçadão e,
na seqüência, a grande largada para a prova principal, cujo
percurso foi de oito quilômetros pelas ruas da cidade.
Nessa edição houve premiação em dinheiro para as três
primeiras colocações no geral,
troféus por categorias e medalhas de participação para todos
os participantes.
A Propesp está se tornando
uma importante competição
regional e, a cada ano, contando com um número maior de
participantes e importantes nomes do atletismo, como o de

Soraya Teles e outros.
Resultados
Masculino Geral: 1º) William de Lima, 2º) Iranildo da Silva, 3º) Fredson Carneiro. Femino Geral: 1º) Cristiane Silva Santos, 2º) Soraia Vieira
Teles, 3º) Adelita Antunes.
Masculino 16/29 anos: 1º)
Vagner Garcia, 2º) Alessandro
Lopes, 3º) Rodrigo Salvador.
Feminino 16/25 anos: 1º) Luana Maria Ribeiro, 2º) Aline
Ap. Borges, 3º) Daiane N. Rodrigues. Masculino 30/39
anos: Alexandre S. Santos, 2º)
José Luciano da Paz, 3º) Benildo Sampaio Santos. Feminino 26/35 anos: 1º) Sonia R.
Reis dos Santos, 2º) Andréia
Soarez Bonfim, 3º) Eliude Aline Francellini. Feminino acima de 36 anos: 1º) Marcia Ap.

dos Santos Souza, 2º) Tereza
Benittiz, 3º) Jaqueline Rodrigues. Masculino 40/49 anos:
1º) José Elias Leme Correa, 2º)
David Noel dos Santos, 3º)
Valdir Matos de Lima. Masculino 50/59 anos: 1º) Jamiro
Garcia, 2º) Pedro Valdelino, 3º)
Luis Severino de Souza. Acima de 60 anos: 1º) Adriano R.
Costa, 2º) Pedro Kooper, 3º)
Benedito Nunes de Olivieira.
Resultados de menores
Masculino 8/10 anos: 1º)
Marcos Vinícius da Silva, 2º)
Paulo Henrique T. Franco, 3º)
Marcio Enomoto. Feminino 8/
10 anos: 1º) Tatiana B. Amorim, 2º) Tamires G. de Sena, 3º)
Beatriz Tolentino Franco. Masculino 11/13 anos: 1º) Mateus
Nunes Rocha, 2º) Eric Willian
da Silva, 3º) Gilberto Barteio
Jr. Feminino 11/13 anos: 1º)
Patrícia Bueno, 2º) Bruna Ferreira Vaz, 3º) Alessandra Alves.
Masculino 14/15 anos: 1º) Jasiel dos Santos Almeida, 2º)
Eliezer Almeida, 3º) Valdenilson A. Souza Jr. Feminino 14/
15 anos: 1º) Amanda A. S. Tomás, 2º) Luciana A. Silva, 3º)
Daniele M. Hangai.
Participaram do evento 244
atletas, sendo 88 nas categorias de menores e 156 nas categorias do percurso principal.

A Belarmino pode perder por 1 ou 2 gols de diferença

Ao Botafogo, somente a vitória interessa

O América precisa vencer por três gols de diferença
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DIA DO TRABALHO

COMBATE À DENGUE

Divisão de Cultura promoveu Vigilância Sanitária
torneio de pesca no 1º de Maio realizou pedágio de
conscientização
Em comemoração ao Dia
do Trabalho, a Divisão Municipal de Cultura promoveu
o Torneio de Pesca do Dia
do Trabalhador. O evento foi
realizado no lago da praça
do Calçadão, que ficou lotado de pescadores em busca dos prêmios pelo maior e
menor peixe, o primeiro peixe e a maior quantidade de
peixes pescados.
Entre os participantes, de
um total de 450 inscritos,
havia muitas crianças, algumas a partir de 7 anos.
Wilian Roberto Abreu, de
13 anos, ficou com o troféu
pelo menor peixe. O prêmio
pelo maior peixe coube a
Luiz Felipe Leite, também
com 13 anos de idade. O
pescador mais rápido foi
Maiko Brizola de Almeida,
13 anos, e a maior quantidade de peixes foi pescada por
Sandro A. Izidoro Junior, de
12 anos.

Torneio de pesca contou com 450 participantes

A Vigilância Sanitária Municipal (Visa) realizou um pedágio na entrada principal da
cidade no dia 31 de março,
com o objetivo de, mais uma
vez, conscientizar a população quanto as ações de combate à dengue. O trabalho da
equipe da Visa fez parte do
Dia Estadual de Combate à
Dengue, também denominado “Dia D”.
O evento contou com o
apoio das agentes comunitárias de saúde do Programa de
Saúde da Família (PSF) e do
grupo de escoteiros.
Apesar dos esforços concentrados no Dia D, a Visa
lembra que a dengue se combate todos os dias, com ações
diárias que dificultem a pro-

criação do mosquito transmissor da doença. O órgão salienta ainda que a colaboração
da população é fundamental
para que Salto de Pirapora
não registre nenhum caso da
doença. Segundo uma pesquisa recente do governo do Estado de São Paulo, é nas residências que são encontrados
80% dos focos da dengue.
Locais como ralos, caixas
d’água, recipientes jogados
nos quintais, pratos de vasos
de flores, tambores destampados, latas ou embalagens plásticas, além de entulho e lixo
lançados irregularmente em
terrenos e locais descobertos
que possam gerar acúmulo de
água são potenciais criadouros do mosquito da dengue.

Trabalho de captura dos peixes nos pesqueiros da cidade

Diretoria da Educação trouxe espetáculo
‘No país da bonecolândia’ aos alunos da
rede municipal de ensino
A Diretoria Municipal da
Educação providenciou uma
interessante atividade pedagógica para os alunos da rede
municipal de ensino. Trata-se
do espetáculo de ventriloquia
“No país da bonecolândia” do
Teatro “Zequinha e sua turma”,
especialmente destinado ao
público infantil.
As apresentações foram dos
dias 17 a 19 de abril, com sessões em dois horários, pela manhã e á tarde. As seis sessões
do espetáculo foram assistidas
por aproximadamente 2.300
alunos, das creches, pré-esco-

las e ensino fundamental da rede municipal

Equipes da Visa e dos PSFs conscientizam população

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
“OITO SEGUNDOS”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Beneficente “Oito Segundos”, entidade de apoio a
adolescentes através da prática de rodeio, e atendimento a portadores de Síndrome de Down através da equoterapia, sem fins lucrativos, por este Edital convoca a todos os interessados a participarem da Assembléia Geral, tendo como Ordem do Dia a fundação
e eleição da Diretoria da Entidade, a realizar-se às 18 horas do dia
20 de maio de 2007, na rua Edésio Guimarães nº 95, bairro Bela
Vista, em Salto de Pirapora, SP.
Espetáculo foi assistido por cerca de 2.300 alunos

Salto de Pirapora, 4 de maio de 2007
Diego Cristóvão da Costa Mendes - Presidente
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Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) já atende a população
O centro comunitário do
bairro Campo Largo, obra inicada há mais de vinte e cinco
anos e abandonada em seguida, foi inaugurado e entregue
a comunidade dia 29 de março
pelo prefeito municipal e a diretora da Promoção Social,
agora com a denominação
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). A solenidade inaugural contou com
a presença de muitos moradores do bairro e autoridades de
Salto de Pirapora e região.
A solenidade contou ainda
com apresentações da corporação musical Lira São João Batista e da Banda Marcial Salto
de Pirapora (Banmasp), além
de outras apresentações musicais preparadas pela Divisão
Municipal de Cultura. A Guarda Municipal também esteve
presente ao evento.
O CRAS é um importante
setor da Prefeitura, em parceria com o governo federal, voltado à inclusão social. Serviços de acesso à internet, a chamada “inclusão digital” são
exemplo disso. No centro de
referência foi instalado uma
sala com dez computadores de
última geração, equipados com
monitores de cristal líquido.
Esses computadores estão à
disposição da comunidade, que

recebe ainda orientação de professor de informática.
No local foi construído
também um auditório, com capacidade para 76 pessoas sentadas que, além de palestras e
outros eventos, será ainda utilizado para os cursos de teatro
da divisão de cultura. Aliás, no
CRAS vai funcionar um núcleo de formação em artes,
com cursos de artesanato, pintura, bijuteria e bordados, além
de escola de danças.
Na padaria comunitária
existente no local, haverá cursos de panificação com a finalidade de auxiliar na geração
de renda às famílias envolvidas nesse projeto.
900 famílias devem ser
beneficiadas com o CRAS
O novo centro de referência foi projetado para atender
cerca de 900 famílias cadastradas na Prefeitura. O CRAS é
uma das ações do Programa de
Atenção Integral à Família
(PAIF), criado pelo governo
federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Social. Trata-se de um órgão
que visa oferecer espaço para
o desenvolvimento de ações e
serviços básicos continuados
para famílias em situação de
vulnerabilidade social.

O auditório do centro de referência vai ser usado para muitos eventos e atividades

É um espaço que está à disposição das crianças, adolescentes, mulheres, enfim, de
toda a população de Salto de
Pirapora.
O CRAS recebeu o nome
de um tradicional morador do
bairro Campo Largo, João Teixeira de Góes, mais conhecido como João Ribeiro. A família do homenageado, por intermédio de um de seus filhos,
agradeceu a atual administração pela homenagem a João
Ribeiro. Ele afirmou estar

IPVA

TRANSFIRA SEU VEÍCULO PARA SALTO DE PIRAPORA
E CONTRIBUA COM O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA)
É DE COMPETÊNCIA ESTADUAL, MAS POR DETERMINAÇÃO LEGAL 50%
DA ARRECADAÇÃO FICA COM O MUNICÍPIO ONDE O VEÍCULO É LICENCIADO. TRANSFIRA SEU VEÍCULO (CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTOCICLETA) PARA SALTO DE PIRAPORA E CONTRIBUA COM O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA CIDADE.

UMA CAMPANHA DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

“muito orgulhoso do nome de
seu pai ter sido lembrado”.
Na inauguração, foi anunciada ainda a previsão de início da construção da nova sede
da Prefeitura no mesmo bairro, ao lado da Câmara Municipal e da vara distrital projetadas para serem construídas na
mesma área.
A vara distrital de Salto de
Pirapora já conta com sua instalação liberada pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo e está prevista para ter

as atividades iniciadas em breve.
Padarias Comunitárias
Além da padaria comunitária implantada no CRAS, o
governo municipal inaugurou
duas padarias comunitárias em
abril, uma dia 12 no Jardim
Teixeira dos Santos e a outra,
dia 19, no Jardim Ana Guilherme. Trata-se de obras de extrema importância àquelas comunidades.

Semifinais do Varzeano 2007
Pelo Campeonato Municipal de Futebol, o
Varzeano 2007, no próximo domingo serão realizadas as partidas que vão definir os finalistas
da competição. Confira abaixo o local e horário
dos jogos do seu time:

6 de maio - domingo
Estádio Municipal
“Jair Alves dos Santos”
13 horas - América FC X Belarmino Futebol Show
15 horas - Ponte Preta

X

Botafogo FC
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DECRETO Nº 5343/2007

De 05 de março de 2007.

DECRETO N.º 5350/2007

“REGULAMENTA A CONDUTA DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ESTUDANTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOEL DAVID HADDAD, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 177, inciso VII, da Lei Orgânica,
DECRETA
Artigo 1° - Constitui obrigação, do estudante usuário do transporte escolar municipal, zelar pela conservação do
veículo, pois trata-se de patrimônio da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, essencial à execução dos serviços
nas melhores condições de conforto e segurança, e ainda:
I - identificar-se, no ato do embarque, quando solicitado;
II - portar-se com civilidade dentro do veículo;
III - observar as normas de embarque e desembarque;
IV - apresentar a Carteirinha de Estudante, sempre que solicitado pela Fiscalização da Prefeitura ou pelo Motorista do
veículo;
V - comparecer, com antecedência, ao embarque, evitando tumulto de fila ou correria;
VI - respeitar o número limitado de pontos de escala, previamente determinados pela Diretoria de Transportes;
VII - não viajar sentado no “braço” da poltrona.
Parágrafo Único - Será recusado o embarque ou determinado o desembarque, do estudante usuário, que se apresentar nas seguintes condições:
I - em estado de notória embriaguez;
II - portador de aparente moléstia infecto-contagiosa;
III - em trajes manifestadamente impróprios ou ofensivos à moral pública;
IV - portar armas de fogo, salvo autoridades policiais e militares devidamente identificados;
V - comprometer a segurança, o conforto e a tranqüilidade dos demais passageiros;
VI - Fazer uso abusivo de aparelho sonoro, mesmo depois de advertido pela tripulação do veículo;
VII - pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres vivos ou cadáveres;
VIII - pretender embarcar consigo objetos de dimensões incompatíveis com o porta-embrulho do veículo;
IX - pretender transportar qualquer objeto como bagagem.
Artigo 2° - O estudante usuário que descumprir as disposições do Artigo 1°, quando devidamente comprovado, poderá,
a qualquer tempo, receber as seguintes sanções, conforme a gravidade do ato por ele praticado:
I - advertência escrita;
II - suspensão por tempo determinado;
III - expulsão.
Artigo 3° - Cada linha de ônibus escolar, terá dois monitores e dois suplentes, eleitos pelos estudantes usuários da
linha, com mandato válido para o respectivo ano letivo.
Parágrafo Único - São atribuições dos monitores:
I - zelar pela ordem no ônibus escolar;
II - mediar os conflitos existentes entre os usuários da linha;
III - relatar os problemas ocorridos para a Diretoria Municipal da Educação, quando necessário ou requisitado;
IV - solicitar o amparo da Diretoria da Educação, sempre que julgar necessário, para a resolução dos problemas
existentes na linha.
Artigo 4° - Os casos omissos deste Regulamento, serão resolvidos conjuntamente pela Diretoria da Educação e
Diretoria de Transportes.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto de Pirapora, 05 de março de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal
Publicado em lugar de costume na mesma data
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta
LEI Nº 1202/2007
De 04 de abril de 2007.

“Complementa a subvenção concedida através da Lei nº 1156/2006, de
17 de fevereiro de 2006 e, dá outras providências”.

JOEL DAVID HADDAD, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,
Artigo 1º - Autoriza o Pode Executivo, complementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, a
subvenção concedida à Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora.
Artigo 2º - A complementação de subvenção de que trata o artigo anterior, deverá ser utilizada, exclusivamente, para
pagamento das alterações realizadas no Projeto Técnico de Engenharia, referente à ampliação do Hospital.
Artigo 3º - A Entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos, comprovando sua efetiva utilização.
Artigo 4º - As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DE 03 de abril de 2007.
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de
servidão, o imóvel situado nesse município de Salto de Pirapora, necessário
à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.”
JOEL DAVID HADDAD, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, no uso das atribuições legais e nos termos da
Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, combinados com os artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal
n.º 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.º 2.786 de 21 de maio de 1965
DECRETA
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial,
o imóvel caracterizado, situado nesse Município de Salto de Pirapora, com área total de 1.132,87 metros quadrados para FAIXA DE SERVIDÃO e 440,20 metros quadrados para ESTAÇÃO ELEVATÓRIA e respectivas benfeitorias, necessárias à construção da Estação Elevatória de Esgotos, parte integrante do Sistema de Esgoto Sanitário do Município, imóvel esse que consta pertencer à Luiz Carlos de Camargo, com as medidas, limites e
confrontações constantes do respectivo memorial descritivo, constante do processo administrativo, a saber:
Área 1 : (a –b –c –f –g –a ) = 440,20 m² (Estação Elevatória)
DESCRIÇÃO: Parte do terreno designado por Gleba “B2”, do desmembramento da Gleba “B”, destacada da
Gleba “A”, que por sua vez foi destacada da Granja São Luiz, situada no perímetro urbano do município de Salto
de Pirapora, desta Comarca, pertencente à matrícula n.º 67.264 do 2º CRI de Sorocaba – S.P. e representada no
desenho Sabesp n.º 231/02 – R1, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto “a” localizado
no alinhamento titulado entre os pontos “1-A” e “2”, distante 40,33 m do ponto “2” (titulado); deste segue com
azimute 156º55’25’’ e distância de 9,04m até o ponto aqui denominado “b”; deflete à direita e segue com azimute
de 175º22’47’’ e distância de 15,34m até o ponto aqui denominado “c”; deflete à direita e segue com azimute de
230º36’01’’ e distância de 17,19m até o ponto aqui denominado “f”, deflete à direita e segue com azimute de
337º43’12’’ e distância de 22, 46m até o ponto “g”, confrontando do ponto “a” ao ponto “g” com remanescente;
deflete à direita e segue pela reta titulada e alinhamento da Rua Belarmino Cerqueira Cesar, por 22,01m até o
ponto aqui denominado “a”, origem desta descrição.
Área 2 : (r- o- p- q- e- d- h- i- j- s- r ) = 938,89 m² (Faixa de Servidão)
DESCRIÇÃO: Faixa de Terra com 4,00m de largura, situado em um terreno denominado por Gleba “B2”, do
desmembramento da Gleba “B”, destacada da Gleba “A”, que por sua vez foi destacada da Granja São Luiz,
situada no perímetro urbano do município de Salto de Pirapora, desta Comarca, pertencente à matrícula n.º
67.264 do 2º CRI de Sorocaba – S.P. e representada no desenho Sabesp n.º 231/02 – R1, com as seguintes
medidas e confrontações: inicia-se no ponto aqui denominado “r” localizado na divisa da Gleba “B1”, distante
173,70m do ponto “1-A” (titulado); deste segue com a distância de 45,38m até o ponto aqui denominado “o”,
deflete à esquerda com ângulo externo de 171º29’47’’ e distância de 39,98m até o ponto aqui denominado “p”,
deflete à esquerda com ângulo externo de 111º53’11’’ e distância de 87,47m até o ponto aqui denominado “q”;
deflete à direita com ângulo externo de 183º16’17’’ e distância de 57,50m até o ponto aqui denominado “e”,
deflete à direita com ângulo externo de 245º20’44’’ e distância de 4,40m até o ponto aqui denominado “d”, deflete
à direita com ângulo externo de 285º19’27’’ e distância de 59,22m até o ponto aqui denominado “h”; deflete à
esquerda com ângulo externo de 176º43’43’’ e distância de 90,06m até o ponto aqui denominado “i”; deflete à
direita com ângulo externo de 248º06’49’’ e distância de 42,98m até o ponto aqui denominado “j”; deflete à direita
com ângulo externo de 188º30’13’’ e distância de 46,87m até o ponto aqui denominado “s”, confrontando até aqui
com área da mesma propriedade; deflete à direita com ângulo externo de 286º34’39’’ e distância de 4,17m,
confrontando com a Gleba “B1”, até o ponto aqui denominado “r”, origem desta descrição.
Área 2 : (m- n- r- s- k- l- m ) = 193,98 m² (Faixa de Servidão)
DESCRIÇÃO: Faixa de Terra com 4,00m de largura, situado em um terreno denominado por Gleba “B2”, do
desmembramento da Gleba “B”, destacada da Gleba “A”, que por sua vez foi destacada da Granja São Luiz,
situada no perímetro urbano do município de Salto de Pirapora, desta Comarca, pertencente à matrícula n.º
67.264 do 2º CRI de Sorocaba – S.P. e representada no desenho Sabesp n.º 231/02 – R1, com as seguintes
medidas e confrontações: inicia-se no ponto aqui denominado “m” localizado na divisa da Gleba “A”, distante
188,00m do ponto “01” (titulado); deste segue com a distância de 28,25m até o ponto aqui denominado “n”,
deflete à esquerda com ângulo externo de 178º19’28’’ e distância de 20,23m até o ponto aqui denominado “r”,
confrontando até aqui com a área da mesma propriedade; deflete à esquerda com ângulo externo de 286º34’39’’
e distância de 4,17m, confrontando com a Gleba “B2”, até o ponto aqui denominado “s”; deflete à direita com
ângulo externo de 253º25’21’’ e distância de 19,10m até o ponto aqui denominado “k”, deflete à direita com
ângulo externo de 181º40’32’’ e distância de 29,41m até o ponto aqui denominado “l”, confrontando até aqui com
a área da mesma propriedade; deflete à direita com ângulo externo de 254º40’33’’ e distância de 4,15m, confrontando com a Gleba “A”, até o ponto aqui denominado “m”, origem desta descrição.
Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial, para fins do
disposto no Artigo 15 do Decreto Lei Federal n.º 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.º 2.786, de 21
de maio de1956.
Artigo 3º - As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de verba própria da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salto de Pirapora, 04 de abril de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal

Salto de Pirapora, 03 de abril de 2007.
JOEL DAVID HADDAD
Prefeito Municipal

Publicada em lugar de costume na mesma data.
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta

Publicado em lugar de costume na mesma data.
MARIA KELLY NAGAO M. PORTO
Secretária Geral de Gabinete Substituta
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Campo Largo, Teixeira e Ana Guilherme
ganharam padarias comunitárias
Além da padaria comunitária implantada no Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), instalado no bairro do Campo Largo e entregue
recentemente à população, o
governo municipal inaugurou
ainda duas padarias comunitárias em abril, uma dia 12 no
Jardim Teixeira dos Santos e a
outra, dia 19, no Jardim Ana
Guilherme. Tratam-se de obras
de extrema importância para o
município.
A padaria do Jardim Teixeira leva o nome de Benedita
Leite de Andrade e terá um
papel muito importante para
auxiliar na geração de renda
dos moradores do referido
bairro. A comunidade do Jardim Teixeira está tendo na administração atual, o privilégio
de receber diversas obras importantes. O bairro não dispunha de asfalto e hoje 100% de
suas ruas já foram pavimentas,
e sem custo algum para seus
moradores, ou seja, não tiveram de pagar nada, e agora foram contemplados com a padaria comunitária.
A exemplo do Jardim Teixeira, o Jardim Ana Guilherme
também vem recebendo atenção especial do governo municipal. Sua padaria comunitária foi denominada Maria
Aparecida Carneiro Pires. Os
objetivos da padaria no Jardim
Ana Guilherme são os mesmos
daqueles previstos ao Jardim
Teixeira, como geração de renda às famílias mais necessitadas e na busca de instituir mais
dignidade aos seus moradores.
Ambas as solenidades de
inauguração tiveram apresentações da Banda Marcial Salto
de Pirapora (Banmasp), da corporação musical Lira São João
Batista e de artistas da Divisão
Municipal de Cultura. A Guarda Municipal também esteve
presente nos eventos.

Comunidade nas dependências da padaria do Teixeira

Familiares da homenageada na padaria do Ana Guilherme

Prosseguem as obras de asfalto no
Ana Guilherme e no Dona Madalena
A Prefeitura Municipal de
Salto de Pirapora está dando
continuidade às obras de pavimentação asfáltica nos bairros
do município. Após a conclusão do Jardim Teixeira dos
Santos e Conde Francisco Matarazzo, agora é a vez do jardim Ana Guilherme. Essas
obras fazem parte de um empenho do governo municipal
em melhorar a qualidade de
vida da população saltopiraporense.
O jardim Ana Guilherme
foi criado na década de 1990 e
ficou por muitos anos no esquecimento das administrações anteriores de Salto de Pirapora, no entanto o atual governo está realizando diversas
melhorias, tão esperadas pelos
moradores. Ao todo serão
17.792,89 m² de asfalto, para
isso a Prefeitura já preparou as
ruas, colocou guias, sarjetas, e
implantou galerias de captação
de águas pluviais e agora está
recebendo o pavimento asfático.
No Jardim Dona Madalena
prosseguem as obras de pavi-

O Ana Guilherme, antes abandonado e hoje pavimentado

O Dona Madalena também recebe o esperado benefício

mentação, depois da devida

preparação das ruas, agora es-

tão sendo pavimentadas, ao
todo serão aplicados de
5.564,96 m² de asfalto. Além
de dotar os bairros com a infra-estrutura viária necessária,
essas obras têm ainda um alcance social importante, pois
para os moradores os serviços
serão executados de graça, ou
seja, eles não terão de pagar
pelo asfalto.
Para isso a Prefeitura e a
Caixa Econômica Federal
(CEF) firmaram contrato, dia
30 de agosto, estabelecendo
convênio para o aporte de recursos financeiros em obras de
infra-estrutura viária nos jardins Ana Guilherme e Dona
Madalena. O contrato, no valor total de R$ 702 mil, estabelece que a CEF deve repassar por convênio R$ 585 mil
ao município. A verba é do
governo federal, por intermédio do Ministério das Cidades.
Já ao município de Salto de
Pirapora cabe a contrapartida
de investir 20% do total em
recursos próprios no projeto
das obras, ou seja, a importância de R$ 117 mil.

