
APÓS 20 MESES DE TRABALHO PODER EXECUTIVO RECUPE-
RA VERBA BLOQUEADA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INFORMATIVO

 O Poder Executivo assinou 
dois contratos de repasse no valor 
de R$ 840 mil, que celebram acor-
do firmado pelo Município, Cai-
xa Econômica Federal, Companhia 
Energética do Estado de São Pau-
lo (Cesp), Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MP/SP). 
 No ano de 2014, o Municí-
pio de Rosana e a Cesp, assinaram 
o Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC). Na ação, o MP/SP, re-
presentado, na época, pelo pro-
motor Nelson Roberto Bugalho, 
condenou a Cesp a indenizar o Muni-
cípio para realizar a compensação em 
razão dos danos ambientais causados. 
 No termo, a administração 
da época apresentou pro jetos para 
que fosse realizada a compensação. 
 Entre eles estava o pro-
jeto da construção de uma ci-
clovia, que foi avaliada na 
época em R$ 3,6 milhões.
Desde então, os projetos não saíram 
do papel. A verba encontrava-se blo-
queada na Caixa Econômica Federal, 
correndo risco de ser perdida. Entre os 
prazos para execução dos projetos al-
guns haviam sido expirados em 2015
Em dezembro de 2016

o prefeito “Tivo”, tendo ciência do 
risco de perder a verba, procurou 
a Caixa Econômica Federal e pe-
diu a prorrogação do prazo, que 
se estendeu até fevereiro de 2017. 
 Desde essa data, a atual gestão 
está em discussão com a Caixa Eco-
nômica Federal. Novos projetos fo-
ram apresentados para que a verba 
bloqueada fosse liberada. O recur-
so foi recuperado e revertido em 10 
projetos elaborados pela atual ges-
tão, por meio das Secretarias Mu-
nicipais, sendo dois contratados . 

* Galeria de águas pluviais em 
Rosana no valor de R$ 281 mil e
* Pavimentação Asfáltica e 
Obras de Infraestrutura em Ro-
sana no valor de R$ 559 mil.



 No período de chuvas, a população precisa ficar ainda mais atenta para evi-
tar a proliferação da dengue, em decorrência da elevação dos focos de água parada. 
 De acordo com a Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, o Mu-
nicípio de Rosana completou,  em abril,  dois anos sem casos positivos de dengue. 
O último munícipe que contraiu a doença foi registrado em 27 de abril de 2016. Este resultado 
é fruto das ações que o Município vem realizando para combater o mosquito Aedes Aegypti. 
 O trabalho intenso foi o que permitiu zerar o número de casos de dengue nos úl-
timos anos. Ações de mobilização e ações preventivas no combate à Dengue, Zika, 
Chikungunya e Febre Amarela e também pragas como escorpião, ações de educa-
ção dentro de escolas, ESF e outros,foram realizadas no Município tudo isso na parce-
ria Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e o apoio do Setor de Manutenção.
 A prevenção é a única arma contra as doenças, um mosquito não é mais forte que 
um município inteiro. Mesmo com temperaturas mais baixas ainda existe a presen-
ça do mosquito no município, é neste momento que temos que eliminar os recipientes 
com água parada ou que possam acumular. Por isso, solicitamos o apoio de toda a po-
pulação para dar continuidade às ações de prevenção” explica José Amilton Pinto Junior
  As atividades desenvolvidas pelo Poder Público para combate ao mosquito Aedes 
Aegypti continuam. Os profissionais já realizaram mais de 10 mil visitas a residências, co-
mércios, terrenos baldios e pontos estratégicos neste ano.

DICA
 Evite acumulo de entulhos, ma-
deira, lixo, resto de materiais de cons-
trução para evitar ambientes favoráveis 
para a infestação de escorpiões e de ou-
tros insetos peçonhentos. A população 
também pode denunciar possíveis focos 
do mosquito transmissor da dengue, 
chukungunya, zika vírus e febre amare-
la através do telefone (18) 3284-1163.



DISTRITO DE PRIMAVERA GANHA POSTO DE ATENDIMENTO 

 Visando melhor atendimento da popu-
lação, a Secretaria de Inclusão e Assistência So-
cial terá um novo espaço para atendimento. 
 A nova sede está instalada na subprefei-
tura, situada na Rua dos Pedreiros, 845 - Centro 
- QD 44-A - Distrito de Primavera, SP, e entrará 
em funcionamento no dia 09 de outubro de 2018. 
 O atendimento será realizado todas as terças 
e quintas-feiras, das 07h00 às 11h00. Todos os servi-
ços ofertados pela Secretaria, em Rosana, serão re-
alizados no novo posto de atendimento no Distrito.

Atletas Rosanenses conquistam 16 meda-
lhas em Torneio Interestadual de Karatê

 Em novembro, 16 atletas do Projeto de Ka-
ratê de Rosana participaram do 1º Torneio In-
terestadual de Karatê de Cruzeiro do Sul-PR.
Os atletas  trouxeram para o Município 16 medalhas, 
sendo elas  9  de  ouro, 6  de prata  e 1 bronze. A pro-
fessora Laina Felipe agradeceu o incentivo que a pre-
feitura tem dado a prática do esporte no Município. 
 “Gostaria de agradecer em nome de todos 
os atletas o apoio da Prefeitura e, a todos envolvidos 
com esta Administração, que possibilitou aos carate-
cas de Rosana a participar de mais um campeonato. 
Pela primeira vez levamos 16 alunos, com isso o Mu-
nicípio de Rosana conquistou a 3º colocação com 16 
medalhas, totalizando 176 pontos. Essa é a primeira 
vez que trago a colocação de Município para casa, es-
tou muito feliz por cada aluno, cada atleta que vem 
se dedicando agradeço também aos pais pela con-
fiança em minha pessoa” enfatizou o a professora.

 Para a Secretária de Inclusão e Assistência 
Social, Elizangela Barbosa, é de extrema importân-
cia à implantação dos atendimentos no Distrito. 
“Estamos colocando em prática um sonho antigo da 
população, toda equipe se empenhou para que pudés-
semos realizar no Distrito o atendimento que realiza-
do em Rosana, buscamos garantir sempre os direitos 
sociais da população, com a acolhida e o fortaleci-
mento de vínculos, agradecemos ao Poder Executi-
vo, todo apoio junto a Secretaria” disse a Secretária. 
 A Secretária ainda  explica que os aten-
dimentos serão mediante entrega de senhas 
para melhor organização dos trabalhos, e que 
serviços como cadastro único também se-
rão realizados, porém em horários alternados.
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Venha visitar! Paisagismo Balnéario Municipal 
 Com objetivo de tornar o Município em 
um local mais verde e bonito, a Prefeitura de 
Rosana, por meio da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, e parceria com a ISA CTEEP 
- Companhia de Transmissão de Energia Elé-
trica Paulista, realizou a implantação do Pro-
jeto de Paisagismo, no Balneário Municipal.
  Com a construção da linha de trans-
missão de energia, o Balneário perdeu parte 
de sua área verde. Devido à posição da ins-
talação da linha, e, por normas de seguran-
ça para proibir aglomeração de pessoas nas 
proximidades do local, sempre pensando 
na segurança da população e turistas que 
ali se achegam, após um convênio pleiteado 
pelo Prefeito Silvio Gabriel “Tivo” para que 
fosse realizada a compensação ambiental, 
a solução encontrada pelo Poder Executi-
vo, foi à execução de um Projeto Paisagísti-
co, sendo totalmente custeado pela CTEEP.
 De acordo com a responsável pelo pro-
jeto, Engª Agrônoma Gilda Helena Werneck 
de Oliveira “apesar de ser um projeto apa-
rentemente pequeno, é extremamente de-
talhista, não existe nada parecido na região, 
com certeza é um presente para a natureza, 
munícipes e turistas”. Relata a engenheira
 A Prefeitura de Rosana faz um ape-
lo à população, pedindo a colaboração 
de todos para a conservação do local, “é 
um trabalho delicado que deve ser zelado 
por todos, contamos com população para 
que possam impedir depredação e o furto 
das plantas” complementou a engenheira.
 A área do projeto é de aproximadamen-
te 1.800 m² e para a execução foram utilizados:
 
(05) Palmeiras azuis, (10) Cicas,  (12) 
Dasylirios , (10) Yucca azuis,  (150) Mo-
reias brancas e amarelas, (1.200) Sum-
patiens, (1500 m²) de grama esmeralda 
e (408) Exorias de diferentes colorações. 


