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INVESTIMENTOS
DE R$ 650 MIL
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ENSINO SUPERIOR

NARITA PARK

UNIVESP
inicia
atividades
em Iperó
PÁGINA 11

ASFALTO

Prefeitura
Rua Gertrudes
realiza limpeza Maria Fragoso
e troca de
Leite é
lâmpadas no
pavimentada
bairro
PÁGINA 12
PÁGINA 12
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DECRETO Nº 1.765, DE
02 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Constitui Comissão
Organizadora das Festividades do 53º Aniversário
do Município de Iperó e dá
outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA
Art. 1°. Fica instituído o mês
de março de 2018 para a realização das festividades do 53º
Aniversário do Município de
Iperó.
Art. 2°. Para acompanhamento das festividades em comemoração à emancipação político-administrativa do município, fica constituída a Comissão Organizadora das Festividades com as atribuições de
desempenhar todas as atividades inerentes aos eventos, que
será composta pelos seguintes
membros:
I - Agnaldo Aires de Barros;
II - José Daniel Machado;
III - Joyce Helen Simão;
IV - Karina Therezinha Lolli; e
V - Paulo Henrique Silveira Fagundes.
Art. 3°. À Comissão Organizadora compete:
I - Fixar o Calendário de atividades em comemoração aos
53 Anos de emancipação de
Iperó;
II - Organizar os eventos estabelecidos no calendário de festividades;
III - Realizar o levantamento dos
custos para a realização dos
eventos e garantir a aplicação
e uso adequados dos recursos
públicos, inclusive, com a administração de possíveis patrocínios;
IV - Fiscalizar o cumprimento
das obrigações da empresa
vencedora da licitação (Convite nº 1/2018);
V - Acompanhar o andamento
do projeto técnico devidamente protocolizado para análise
do Corpo de Bombeiros competente relativos ao evento;
VI - Exigir, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias do
início do evento a apresentação do projeto técnico com a
respectiva aprovação pelo Corpo de Bombeiros;
VII - Acompanhar a vistoria do
Corpo de Bombeiros no recinto das festividades e exigir da
empresa vencedora do processo de licitação a apresentação
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do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB) com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para o início do evento;
VIII - Desenvolver outras atividades inerentes à realização
das festividades do 53º Aniversário do Município de Iperó.
Art. 4º. É de responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Iperó, por meio da Comissão Organizadora das Festividades do
53º Aniversário do Município
de Iperó, fiscalizar o recolhimento de taxas referentes aos
direitos autorais relacionados
ao ECAD - Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição.
Art. 5°. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 02 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.766, DE
02 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Dispõe sobre a cobrança
de preços nas Festividades
de Aniversário em Comemoração aos 53 Anos do
Município de Iperó e dá
outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO os termos do
edital de licitação - Convite nº
1/2018;

ais).
Art. 3º. O preço dos camarotes fica fixado em R$ 1.100,00
(hum mil e cem reais), válido
para todos os dias de evento
com capacidade para 10 (dez)
pessoas.
Art. 4º. O estacionamento no
evento não terá valor superior
a R$ 30,00 (trinta reais) por
noite de festividade.
Art. 5º. Os preços fixados por
este Decreto serão destinados
à empresa vencedora do processo de licitação - Convite nº
1/2018, nos termos do edital
de licitação.
Art. 6º. O público do evento
em comemoração aos 53 anos
do município de Iperó será limitado e observará o projeto
apresentado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiros, de acordo com a capacidade do recinto.
Art. 7º. Fica proibido o comércio ambulante para venda de
ingressos em preços superiores
aos constantes deste Decreto.
Art. 8°. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 02 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.767, DE
02 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Proíbe o exercício de
comércio ambulante e
expedição de alvará de
funcionamento de estacionamentos nos dias 14, 15,
16 e 17 de março de 2018 e
dá outras providências”.

DECRETA
Art. 1°. Fica instituída a cobrança de preço público para
o ingresso de pessoas na Festa
de Aniversário em comemoração aos 53 anos do Município
de Iperó - 2018, que ocorrerá
entre os dias 14 e 17 de março
de 2018 no horário compreendido entre 16 e 02 horas.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

Art. 2º. Não haverá a cobrança de ingressos para o acesso
ao recinto da festa e para acesso à área VIP fica fixado o preço em R$ 50,00 (cinquenta re-

CONSIDERANDO o art. 7º da
Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de
2006, os arts. 127, 129, 133,
134, 148, 154, 157 da Lei Mu-

nicipal nº 50, de 29 de dezembro de 1994 e os arts. 26, 35,
60, 231, 232, 237, 239, 249,
250 e 251 da Lei Complementar Municipal nº 35, de 27 de
junho de 2008,
DECRETA
Art. 1º. Fica proibido o exercício do comércio ambulante e
a expedição de alvará de funcionamento para estacionamento, nos dias 14, 15, 16 e
17 de março de 2018, no perímetro localizado a até 100
(cem) metros do recinto da festa em comemoração aos 53
Anos de emancipação políticoadministrativo de Iperó.
§ 1º. A proibição de expedição
de alvará de funcionamento
para estacionamento não se
aplica a empresa vencedora do
processo de licitação - Convite
nº 1/2018.
§ 2º. A proibição a que se refere o caput deste artigo se
dará no horário compreendido
entre às 18 horas e 0 hora e da
0 hora até 6 horas, por questões de segurança em razão do
grande tráfego de pessoas e
veículos nas imediações do local das festividades.
§ 3º. Os infratores ficarão sujeitos às penalidades previstas
na legislação vigente, especialmente, os artigos 263, 292,
293, 294 e 299 da Lei Municipal nº 50, de 29 de dezembro
de 1994 (e alterações posteriores).
§ 4º. Fica proibido ainda a permanência de quaisquer veículos na Avenida Luiza Rosa Sartorelli, nos dias 14, 15, 16 e 17
de março de 2018, no horário
estipulado entre 18 horas e 0
hora e da 0 hora até 6 horas,
com exceção para os veículos
de urgência e emergência.
Art. 2º. Não serão expedidos
alvarás provisórios para o exercício de comércio ambulante
de outras atividades e/ou serviços no perímetro fixado no
artigo 1º deste Decreto.
§ 1º. A restrição a que se refere o caput deste artigo terá início em 13 de março de 2018,
sendo que os pedidos já protocolizados e que preencham
os requisitos legais e atendam
aos interesses da municipalidade poderão ser deferidos a critério da administração, desde
que não afrontem ao previsto
no processo licitatório.

§ 2º. Os estabelecimentos que
possuem alvará definitivo no
perímetro estabelecido no artigo 1º deverão cumprir estritamente o horário de funcionamento definido na licença de
funcionamento, sob pena de
aplicação das medidas administrativas cabíveis.
Art. 3º. Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 02 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.768, DE
2 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Altera o §1º do art. 3º do
Decreto Municipal nº
1.728, de 18 de setembro
de 2017 que “Aprova o
projeto do Conjunto
Residencial JARDIM NOVA
BACAETAVA e dá outras
providências”.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. O §1º do artigo 3º do
Decreto nº 1.728, de 18 de

setembro de 2017 que “ Aprova o projeto do Conjunto Residencial ‘JARDIM NOVA BACAETAVA’ e dá outras providências” passará a vigorar com
a seguinte redação:
§1º. Os prazos para execução
dos melhoramentos especificados acima começarão a fluir a
partir da data de registro do
loteamento junto ao Cartório
de Registro de Imóveis de Boituva e com término máximo
estabelecido em 1º de maio de
2019, data de vigência da apólice de garantia apresentada
pela incorporadora.
Art. 2º. Os demais artigos do
Decreto nº 1.728, de 18 de
setembro de 2017 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publica-
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ção, revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
2 DE FEVEREIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 2 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LAUDA REFERENTE A
JANEIRO DE 2018
01. Comunicado de
AUTO DE INFRAÇÃO
No. Protocolo: 5245/2017
Data de Protocolo: 14/12/2017
No. CEVS: 352100201-872000005-0-7 Razão Social: PARAZZI & FERNANDES ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA LTDA
CNPJ/CPF:
25320801/000246 Endereço: ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO ANTUNES
FILHO 5120 Município: IPERÓ
CEP: 18560-000 UF: SP Resp.
Legal: JULIO CÉSAR FERNANDES CPF: 265043948-30.
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE IPERÓ, comunica a
lavratura do Auto de Infração
sob o n° 0155/2018 de 31 de
Janeiro de 2018 na razão acima por DESCUMPRIR ATOS
EMANADOS DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS, contrariando
o (s) disposto (s) no artigo n°,
122 Inc XX do código Sanitário Estadual Lei n° 10.083/98
de 23 setembro de 1998 e Art
4º da Lei Municipal n° 295/
2001 de 20 de fevereiro e
2001. Estando sujeita às penas
capituladas no art. 6º inc II, V,
VII e VIII e art. 7º da Lei Municipal nº295/2001.
Iperó, 26 de fevereiro de 2018.
DECRETO LEGISLATIVO
N.º 141/2018
“Concede Título de
Cidadão Iperoense”
Autor: Luís Fernando
Paula Leite
Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu Promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido o
Título de Cidadão Iperoense ao
Sr. Reginaldo Custódio de
Camargo pelos relevantes serviços prestados ao Município.
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Parágrafo Único – O Diploma
referente ao presente Título
será entregue em sessão solene a ser previamente marcada
pela Mesa Diretora da Câmara.

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Sergio Poli Simon
Presidente
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Fabio Augusto de Campos (vereador),
Registro
CNH
01013869103, ao funcionário
Daniel Santos Gomes, (Assessor de Gabinete da Presidência) referência G Registro CNH
02537587080, Sergio Poli Simon (vereador) Registro CNH
01698517601 e Alysson Alessandro de Barros ( vereador)
Registro CNH 01677818908 a
dirigir o veículo desta casa.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Portaria Nº 021/2018 – Ficam
autorizados ao vereador Sr.

Portaria Nº 022/2018 - Conceder férias ao funcionário Lu-

Sala de Sessões “Grácio
Antonio Vieira” 20 de
fevereiro de 2018.

cas Aveiro Lima, RG: 48
590.157-2(Advogado), referência “L”, no período de 20/
03/2018 a 29/03/2018.
Portaria n.ºs 021/18 da e registrada nesta
ria em 19/02/2018
Portaria n.ºs 022/18 da e registrada nesta
ria em 27/02/2018

PublicasecretaPublicasecreta-

Sergio Poli Simon
Presidente
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R$ 400 MIL

FEBRE AMARELA

Liberação de recursos permitirá
zerar a fila para exames em Iperó

A PREFEITURA de Iperó
está finalizando processos de
licitação para a compra de exames, o que permitirá zerar a fila
de espera para Ultrassonografias e Mamografias. Ao todo,
serão liberados R$ 400 mil para
atender essas demandas.
Desse montante, R$ 200 mil
serão destinados para zerar a
fila de espera de 2,1 mil Ultras-

sonografias simples que aguardam atendimento atualmente,
sendo R$ 100 mil obtidos por
meio de pleito da Prefeitura de
Iperó ao Ministério da Saúde e
outros R$ 100 mil de emenda
do deputado federal Milton
Monti.
Também serão destinados R$
166 mil para zerar a fila de 629
Ultrassonografias com Doppler

(para gestantes) e 400 Mamografias que aguardam atendimento atualmente, sendo recursos pleiteados pelo município e recebidos do Governo do
Estado de São Paulo.
Os R$ 34 mil restantes, que
completam o montante de R$
400 mil, serão contrapartida da
Prefeitura de Iperó.
“Com essas licitações vamos
conseguir zerar a fila de espera que existe atualmente no
município para exames de Ultrassonografia e Mamografia.
Tudo isso sem prejuízo das outras ações que temos realizado na área da Saúde e assinaturas de novos convênios ainda durante o mês de março.
Sabemos da importância desses exames para quem aguarda na fila de espera e por isso
não medimos esforços para
atender os munícipes”, destacou o prefeito.

CASTRAÇÃO

Mutirão esteriliza
mais de 250 animais

REALIZADO nos últimos
dias 24 e 25, o “6º Mutirão de
Castração” esterilizou 265 animais, entre cães e gatos, sendo 44 animais de rua castrados gratuitamente. O Mutirão
é uma iniciativa da Prefeitura
de Iperó, por meio da Secretaria do Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT), e teve a parceria da ONG “Cia do Bicho”
e do Conselho Regional de
Medicina Veterinária (CRMV).

A unidade móvel instalada no
prédio antigo da escola “Pedrina” contou com toda a estrutura necessária aos procedimentos e a ação foi supervisionada pelo CRMV. Luiza Helena de Oliveira, voluntária do
Mutirão, falou sobre a satisfação em participar do projeto.
“Agradecemos a parceria e a
confiança do prefeito a cada
vez que autoriza a realização
desse trabalho. E agradecemos

também a população iperoense que conhece o trabalho que
realizamos e nos confia os seus
‘filhos com patas’. A nossa prioridade é sempre atender bem’’,
comentou.
“O Mutirão que realizamos oferece a castração a preços populares. Essa ação auxilia no controle da população dos animais
em Iperó, contribui para evitar
surtos de doenças e eleva a qualidade de vida dos animais”,
explicou o secretário do Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
“Foi a sexta edição do Mutirão
e mais uma vez quem saiu ganhando foi a população. Além
de ajudar a controlar o número de animais na cidade, a castração contribui para diminuir
os casos de animais abandonados. Parabéns a toda a equipe
por mais esse Mutirão, que foi
um sucesso novamente”, destacou o prefeito.
Desde 2013, mais de 1.400
animais já foram castrados nos
mutirões realizados em Iperó.
Uma nova edição está sendo
programada para o segundo
semestre.

“Dia D” vacina mais
de 900 pessoas

DURANTE O “Dia D” contra a Febre amarela, que aconteceu no último sábado (24),
919 pessoas foram vacinadas
em Iperó. Desde o início do ano
já foram vacinadas 6.972 pessoas no município. Até maio,
a expectativa é que sejam vacinadas 22 mil pessoas. A ação
integra as medidas preventivas
da Secretaria Estadual de Saúde para a região de Sorocaba.
No próximo sábado (3) haverá
vacinação na Praça Vó Joaquina,
que fica no bairro Bela Vista, das
8h às 10h. Nesse dia também
haverá vacinação ao lado da
Igreja Santa Rita, no bairro Corumbá, das 10h30 às 12h.
Crianças de nove meses a dois
anos de idade receberão a dose
padrão da vacina. Quem for
viajar para países que exigem
a vacinação, deverá apresentar
o passaporte ou visto que comprove a viagem internacional,
para que receba a dose padrão
da vacina e possa solicitar o
Certificado Internacional de
Vacinação.

Até o momento não houve
casos de Febre amarela em Iperó. Entre 2009 e 2010 houve
um mutirão de vacinação contra a doença no município e
quem tomou a vacina nesse
período já está imunizado e
não precisará de nova dose.
Durante a semana as UBSs
também realizam a vacinação.
Confira o cronograma:
UBS Centro
Terças e sextas-feiras com início às 8h
UBS Jardim Vitorino
Segundas e quartas-feiras com
início às 8h
UBS George Oetterer
Terças e quartas-feiras com início às 8h
UBS Bacaetava
Quintas-feiras com início às 8h
Para a vacinação é preciso
apresentar, preferencialmente,
a Caderneta Vacinação. Na falta da Caderneta pode ser apresentado um documento de
identificação com foto.
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COPA PALMEIRAS

ENSINO SUPERIOR

UNIVESP inicia
atividades em Iperó

A UNIVESP iniciou nesta
semana as aulas dos cursos de
Pedagogia e Engenharia da
Computação no Polo de Iperó. Ao todo, são 86 alunos matriculados, que foram aprovados no vestibular realizado no
início deste ano. A aula inaugural do curso de Pedagogia
aconteceu na última segunda
(26). Já a aula inaugural do
curso de Engenharia da Computação aconteceu nesta quarta (28).
O Polo de Iperó fica na Escola
Municipal “Prof. Henory de
Campos Góes”. A UNIVESP é
mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Con-

selho Estadual de Educação e
pelo Ministério da Educação. É
a quarta universidade pública
do Estado de São Paulo.
PEDAGOGIA vai formar profissionais de Educação habilitados
para atuar em diferentes etapas, níveis e modalidades, além
do desenvolvimento de competências e habilidades para a
compreensão ampla e contextualizada dos processos de
Educação formal, informal e
não formal, assim como a produção e difusão de conhecimentos sobre ensino, aprendizagem, avaliação e gestão. A
duração da graduação será de
quatro anos.
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO vai formar profissionais
capazes de atuar em diversas
atividades na área da compu-

Futsal iperoense
participa da competição
tação, abrangendo análise, planejamento e desenvolvimento
de sistemas computacionais
centralizados e distribuídos, sistemas embarcados, desenvolvimento e uso de tecnologias
de comunicação, engenharia
da informação, sistemas multimídia e hipermídia, redes de
computadores, bem como gestão de sistemas industriais e
comerciais e de empresas de
computação. A duração da
graduação será de cinco anos.
“É uma grande satisfação iniciarmos essas duas novas turmas de graduação no município e participarmos desse projeto tão importante que é a
UNIVESP. São duas novas oportunidades para a formação profissional dos iperoenses, que
terão à disposição renomados
profissionais das áreas de Pedagogia e Engenharia da Computação”, comentou a secretária de Educação, Cultura e
Esportes.
O prefeito destaca a importância da presença da UNIVESP em
Iperó. “A UNIVESP agora é
uma realidade no município e
traz novas oportunidades para
os estudantes que buscam formação no ensino superior. E o
principal é essa qualificação ser
oferecida no próprio município,
sem necessidade de deslocamento para outras cidades.
Desejo sucesso aos alunos e a
toda a equipe responsável pelos cursos em Iperó”, finalizou
o prefeito.

IPERÓ - 53 ANOS

Futsal abre a programação
esportiva do aniversário da cidade

CINCO EQUIPES de futsal
masculino participaram do torneio
“Sub-10” e “Sub-12” realizado
no último sábado (24), abrindo o
calendário esportivo das comemo-

rações dos 53 anos de emancipação de Iperó. As equipes Domínio
Futsal e Barça Iperoense competiram pela “Sub-10”. Já as equipes Domínio Futsal, Barça Iperoense e Craques do Futuro competiram pela “Sub-12”. As partidas agitaram a manhã no Complexo Esportivo “Dito Bom”.
Foram três jogos bastante disputados. Pela “Sub-10”, o Domínio
Futsal ficou com o título ao vencer o Barça Iperoense pelo placar
de 7 a 0. Na “Sub-12” o título
também ficou com o Domínio
Futsal, que venceu o Craques do

Futuro pelo placar de 7 a 1 na
partida final.
As atividades esportivas do aniversário de Iperó continuam. Acompanhe o calendário:
03/03 – Torneio de futsal masculino “Sub-16” (Complexo Esportivo “Dito Bom”)
10/03 – Torneio de futsal feminino livre (Complexo Esportivo “Dito
Bom”)
10/03 – Gincana do projeto “Criança que luta vence” (Campo Praxedão)
Mais informações: 3266-4892
(Departamento de Esportes)

NO ÚLTIMO domingo (25)
as equipes do Futsal Feminino
de Iperó e do Utopia Futsal
participaram da 1° Copa Palmeiras de Futsal Feminino, realizada na cidade de Santa
Gertrudes, região de Rio Claro. Entre as 16 equipes que
competiram, o Utopia Futsal
ficou em terceiro lugar nessa
primeira fase e conquistou uma
vaga para a próxima fase, que
acontecerá em São Paulo, na
quadra do Allianz Parque, no
próximo dia 11. Já a equipe do
Futsal Feminino de Iperó voltou para casa sem a classificação.
Confira os resultados:
Iperó - “Sub-20”
Santa Gertrudes 4 x 0 Iperó
Rio Claro 1 x 1 Iperó
Velo Rio Claro 3 x 0 Iperó
Utopia Iperó
Utopia 3 x 1 São Carlos
Utopia 3 x 0 Cerquilho

Utopia 1 x 0 SEDESP de Votorantim
Utopia 1 x 3 Pinhal
“Agradecemos aos organizadores do evento pela oportunidade, e de forma especial à
Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Esportes,
por manter o projeto do futsal, que tem nos possibilitado
muitas alegrias. Agradecemos
também a todos que têm nos
ajudado. Ficamos orgulhosos
ao ver a dedicação das jogadoras iperoenses, sempre levando o nome da nossa cidade para importantes competições. O esporte transforma vidas”, comemorou a professora e técnica das equipes, Monica Domingues.
“Parabéns às equipes do futsal
feminino que representaram o
nosso município e contem sempre com o nosso apoio”, comentou o prefeito.
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MELHORIAS

BELA VISTA

Pronto atendimento receberá
investimentos de R$ 650 mil

A PREFEITURA de Iperó
dará início neste mês ao processo de licitação para a realização das obras de reforma e
ampliação no pronto atendimento (PA) do município. Ao
todo os investimentos serão de
R$ 650 mil.
Desse montante, R$ 320 mil
foram obtidos em emenda do
deputado federal Samuel Moreira, atual secretário Chefe da
Casa Civil do Estado de São
Paulo, e R$ 280 mil foram obtidos em emenda do deputado estadual Raul Marcelo, cuja

assinatura do convênio deverá
acontecer nesta sexta (2), em
São Paulo. Os R$ 50 mil restantes serão a contrapartida da
Prefeitura.
Com os investimentos, serão
executadas melhorias na estrutura do prédio, com reforma,
ampliação, troca de telhado,
troca de portas para acessibilidade e pintura. “É muito importante para o município receber esses recursos para realizar as benfeitorias no nosso
PA. Estamos trabalhando em
busca dessas melhorias há um

bom tempo. Agradecemos a
todos os funcionários públicos
municipais que têm se dedicado no dia-a-dia com a parte
burocrática, e em especial o
apoio dos deputados. Vamos
continuar trabalhando para iniciar essas obras no período mais
breve possível, pois beneficiarão
toda a população que utiliza o
pronto atendimento diariamente”, ressaltou o prefeito.
Além desses valores, a Prefeitura conseguiu R$ 100 mil junto ao Ministério da Saúde, que
serão destinados à compra e
renovação do mobiliário do
pronto atendimento e Unidades Básicas de Saúde (UBS) que
necessitarem, incluindo poltronas, bancos, mesas e cadeiras.
Também já foi realizada a compra de todo o mobiliário para
nova UBS de George Oetterer,
que fica no bairro Vileta, no
valor de R$ 250 mil. A nova
UBS está sendo preparada para
entrar em funcionamento ainda neste mês.

NARITA PARK

A PREFEITURA de Iperó
finalizou no último fim de semana as obras de pavimentação no acesso ao bairro Bela
Vista, que incluíram ainda a
construção de guias e sarjetas.
O valor das benfeitorias foi de
R$ 43 mil. Com a conclusão
dessas melhorias, agora serão
instalados dois novos pontos
de ônibus no local e feitos os
serviços de paisagismo.
Também no bairro será pavimentada a rua Luiz da Silva
Modesto, cujos recursos foram

originados em emenda do deputado federal Samuel Moreira, atual secretário estadual
Chefe da Casa Civil.
“Essas melhorias no bairro Bela
Vista eram uma demanda antiga dos moradores, principalmente por causa das dificuldades enfrentadas com o barro
em dias de chuva e a poeira em
dias secos. Temos levado benfeitorias para o município todo
e continuaremos esse trabalho
forte ao longo do ano”, explicou o prefeito.

ASFALTO

Prefeitura realiza limpeza e
troca de lâmpadas no bairro

NA ÚLTIMA semana, a Prefeitura de Iperó realizou diversas ações no bairro Narita Park,
visando levar mais segurança
aos moradores. Entre os serviços esteve a manutenção da
área verde pertencente à Prefeitura, com roçagem, podas
de árvores e limpeza do espa-

Prefeitura pavimenta
o acesso ao bairro

ço. Proprietários de terrenos
com mato alto também estão
sendo notificados, para que
providenciem a limpeza dos
imóveis. Além disso, na última
sexta (23) a Prefeitura fez a
substituição de lâmpadas queimadas e manutenção em pontos de iluminação que apresen-

tavam problemas. “Fizemos essas ações no
Narita Park e seguiremos
atendendo a demanda
dos demais bairros também, de acordo com o
planejamento
e
cronograma que temos
em andamento”, explicou o secretário de
Transportes e Serviços
Municipais.
”Esses serviços de manutenção e limpeza são
importantes e contribuem para a segurança dos
moradores. Estamos retomando esse trabalho
após o período de chuvas mais intensas, que
normalmente faz com o que o
mato cresça mais rapidamente. Iniciamos pelo Narita Park,
atendendo os pedidos dos moradores, e vamos realizar essas
ações em todos os locais onde
houver necessidade, focando o
município todo”, destacou o
prefeito.

Rua Gertrudes Maria
Fragoso Leite é pavimentada

NESTA QUARTA (28), a
Prefeitura de Iperó pavimentou
a rua Gertrudes Maria Fragoso
Leite. As obras foram iniciadas
no último dia 7 e, além da pavimentação, a via contará com
370 metros de rede de esgoto, drenagem de águas pluviais, colocação de guias e sarjetas. Os recursos para as melhorias foram obtidos com emenda da deputada estadual Maria Lúcia Amary.
“Finalizamos recentemente as

obras na entrada do bairro Bela
Vista e seguem em fase final
as obras no bairro Carijó. As
melhorias na rua Gertrudes
Maria Fragoso Leite eram um
pedido antigo dos moradores
e estavam no nosso planejamento. Também naquela região, em breve serão iniciadas
as obras na rua Maria Nucci.
São melhorias importantes e
trazem benefícios para toda a
nossa população”, ressaltou o
prefeito.

