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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 049/18 - Nomeia a Sr.ª
Cristiane Marcontonio Gonçalves, RG:
25.521.392-X (Assessor Parlamentar)
referência “D”, concede uma cesta
básica ou um crédito alimentação com
entrega mensal e a lota no Gabinete
do Vereador Benildo Santos Ribeiro.
Portaria Nº 050/18 - Nomeia a Sr.ª
Daniele Aparecida Domingues Vieira,
RG:
41.364.645-2
(Assessor
Parlamentar) referência “D”, concede
uma cesta básica ou um crédito
alimentação com entrega mensal e a
lota no Gabinete do Vereador Fábio
Augusto de Campos.
Portaria Nº 051/18 - Nomeia a Sr.ª
Giane Souza, RG: 50.086.024-5
(Assessor Parlamentar) referência “D”,
concede uma cesta básica ou um
crédito alimentação com entrega
mensal e a lota no Gabinete do
Vereador Joel Francisco de Almeida.
Portaria Nº 052/18 - Nomeia a Sr.ª
Jessica Elias Rolim (Assessor
Parlamentar) referência “D”, concede
uma cesta básica ou um crédito
alimentação com entrega mensal e a
lota no Gabinete do Vereador Alysson
Alessandro de Barros.
Portaria Nº 053/18 - Nomeia a Sr.ª
Paloma Gisele Biller, RG: 41.692.956-5
(Assessor Parlamentar) referência “D”,
concede uma cesta básica ou um
crédito alimentação com entrega

mensal e a lota no Gabinete do
Vereador Valter Rodrigues Vieira.
Portaria Nº 054/18 - Nomeia a Sr.ª
Priscila Rodrigues Lopes (Assessor
Parlamentar) referência “D”, concede
uma cesta básica ou um crédito
alimentação com entrega mensal e a
lota no Gabinete da Vereadora Edvani
de Fátima Azevedo.
Portaria Nº 055/18 - Nomeia a Sr.ª
Rosimeire Letícia Machado Rosa, RG:
24.935.496-2 (Assessor Parlamentar)
referência “D”, concede uma cesta
básica ou um crédito alimentação com
entrega mensal e a lota no Gabinete
do Vereador João Antonio Domingues
dos Santos.
Portaria Nº 056/18 - Nomeia a Sr.ª
Vanessa Cristina Galvão, RG:
42.895.028-0 (Assessor Parlamentar)
referência “D”, concede uma cesta
básica ou um crédito alimentação com
entrega mensal e a lota no Gabinete
do Vereador Sérgio Poli Simon.
Portaria Nº 057/18 - Conceder férias
a funcionária Ana Teresa de Moraes
Andrade,
RG:
22.571.677-X
(Comprador), no período de 06/08/
2018 a 15/08/2018, sendo 1/3 (um
terço) convertido em abono pecuniário.
Portarias n.º s 049 a 057/08/2018 Publicadas e registradas nesta secretaria
em 27 de julho de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
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GEORGE OETTERER

TIME DO EMPREGO

Quadra society é
instalada no bairro

A PREFEITURA de Iperó
iniciou na última sexta (27) a
instalação da quadra society
em George Oetterer. A empresa responsável pelos serviços é
a Soccer Grass. O custo da quadra é de R$ 100 mil, com recursos de um convênio formalizado junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude em
outubro de 2017, com intermediação do deputado federal
Samuel Moreira, que na época
era secretário Chefe da Casa

Civil do Estado de São Paulo.
A contrapartida do município
foi de R$ 40,7 mil para a construção da base de concreto, de
acordo com as especificações
técnicas necessárias à prática
esportiva. Entre o serviços realizados pela empresa Soccer
Grass estão a colocação de
alambrados, traves e o piso
definitivo da quadra.
“A quadra society é mais uma
opção para a prática esportiva
dos moradores do bairro Ge-

Duas novas turmas
são certificadas

orge Oetterer. Recentemente
construímos uma pista de skate no bairro também, que está
em fase final, faltando apenas
a instalação da iluminação e
bebedouro. São espaços que,
além do incentivo às atividades
físicas, contribuirão para a qualidade de vida dos moradores.
Agradeço ao deputado Samuel
Moreira que nos apoiou na liberação de mais esses recursos
para a nossa cidade”, comentou o prefeito.

FROTA MUNICIPAL

Prefeitura recebe novo trator
para apoio à agricultura familiar

NA MANHÃ da última sexta (27) uma cerimônia no paço
municipal de São Lourenço da
Serra, na Grande São Paulo,
marcou a entrega de 11 tratores para apoio à agricultura familiar. Entre os municípios beneficiados está Iperó, que recebeu um trator modelo LSPLUS 80. O pedido do equipamento foi feito em maio deste

ano pelo Partido Solidariedade
e contou com a intermediação
do deputado federal Paulo Pereira da Silva (SDD) junto à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (SEAD) e Superintendência do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de São Paulo.
Estiveram presentes no evento

o secretário de Meio Rural, Ambiente e Turismo e o secretário
da Saúde, atual vice-presidente do Partido Solidariedade em
Iperó. Iperó conta com uma
área agrícola de 16 mil hectares e 50% dessa área está disponível para o plantio. São cerca de 350 pequenos agricultores no município atualmente,
dos quais 255 possuem a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).
O trator foi entregue à Prefeitura de Iperó na tarde desta
sexta. “Tínhamos apenas um
trator anteriormente, que atendia os agricultores familiares, e
agora poderemos ampliar essa
capacidade de atendimento. O
novo equipamento contribuirá
com a melhora da produção e
a valorização dos itens cultivados. Com isso, teremos um
impacto positivo também na
economia do município”, disse o prefeito.

OS 30 ALUNOS da 11ª e
12ª turmas do “Time do Emprego” receberam o certificado de conclusão do treinamento na última sexta (27). O evento aconteceu na sede da Fundação Patria, em Iperó, onde
também foram ministradas as
aulas. Além dos alunos e familiares, esteve presente a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e servidores
municipais.
O “Time do Emprego” é uma
realização da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT) em parceria
com a Prefeitura de Iperó. São
12 encontros que tratam de
temas como o mercado de

trabalho na atualidade, testes
vocacionais, elaborações de currículos e simulações de entrevistas. A duração é de 60 horas.
“Preparamos os alunos para o
mercado de trabalho e oferecemos ferramentas que orientam e contribuem para alcançar o sucesso pessoal”, disseram as coordenadoras do Time
do Emprego em Iperó, Thaís
Gutierres e Luíza Mendes.
“Parabéns aos alunos e à equipe envolvida. O ‘Time do Emprego’ tem apresentado resultados bastante positivos no
município”, disse o prefeito.
Mais informações sobre o
“Time do Emprego”: 32663953
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LIGA DE SOROCABA

VACINAÇÃO

Campanha contra a Polio e o Sarampo Equipe infantojuvenil
começa no próximo sábado
prossegue na competição

NO PRÓXIMO sábado (4)
começa a Campanha Nacional
de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A iniciativa
é do Ministério da Saúde e será
realizada até o dia 31 de agosto, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde.
Durante a mobilização haverá
“DIAS D” em 4 e 18 de agosto. O público-alvo da campanha são as crianças a partir de

um ano e menores de cinco
anos. O objetivo é manter elevada a cobertura vacinal contra a Poliomielite, bem como
vacinar os menores de cinco
anos de idade contra o Sarampo e a Rubéola, visando manter o país livre dessas doenças.
Todas as Unidades Básicas de
Saúde de Iperó participarão da
campanha. De segunda a sexta-feira a vacinação será feita
das 8h às 15h30. Já nos dois

“DIAS D”, além
das Unidades
Básicas de Saúde, haverá postos de vacinação
na Escola Municipal “Marinheiro Mariz e Barros” (George
Oetterer/Vileta)
e na Igreja Assembleia
de
Deus (Jardim Alvorada). Nesses
dias a vacinação
será das 8h às
16h.
ADULTOS – Os
adultos fazem
parte da rotina
das Unidades de
Saúde e, de
acordo com as orientações da
Secretaria Estadual de Saúde,
é importante que também estejam com a vacinação em dia.
Adultos até 29 anos devem ter
na caderneta de vacinação o
registro de duas doses da vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). Já os adultos entre 30 e 59 anos devem
ter o registro de uma dose da
vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR).

NO ÚLTIMO domingo (29),
pela rodada da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, a
equipe infantojuvenil feminina
disputou duas partidas no Ginásio da ACM, em Sorocaba.
As iperoenses venceram o primeiro jogo, contra a equipe de
Boituva, pelo placar de 2 a 0 e
parciais de 25x21 e 25x09, com
destaque para a ponteira Ste-

fani. Já o segundo jogo, contra a equipe de Sorocaba, as
iperoenses perderam por 2 a 0,
com parciais de 25x18 e 25x21.
Com os resultados, a equipe
infantojuvenil feminina de Iperó continua em segundo lugar
na classificação. A próxima rodada será em 29 de setembro,
em Boituva. Será a última rodada da fase classificatória.
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Prefeito assina convênio
de R$ 549 mil

O PREFEITO de Iperó esteve na Caixa Econômica Federal (CEF) nesta segunda (30),
em Sorocaba, onde assinou um
convênio de R$ 549 mil para
obras de recapeamento. O valor foi originado numa emenda do deputado federal Samuel
Moreira e será destinado para
melhorias na avenida Paulo
Antunes Moreira, rua dos Moreiras (das proximidades da
Delegacia de Polícia e Pelotão
da Polícia Militar até o fim da
rua), rua Adib Eid (até o encontro com a rua Mauá), rua Antonio Galvão (trecho que ainda não recebeu o recapeamento), rua Orlando Sartorelli (trecho que ainda não recebeu o
recapeamento) e rua Belarmina Maria Prestes.
Pelo fato de a assinatura do
convênio ter sido realizada
dentro do período da proibição

legal relacionada às eleições, o
processo licitatório para a execução das obras só poderá ser
feito após o término dessa fase
eleitoral.
“A legislação eleitoral proíbe
repasses para novos convênios,
mas essa assinatura hoje foi um
passo importante no sentido de
deixarmos tudo em ordem para
que possamos fazer a licitação
assim que encerrar essa proibição legal. Dessa forma, teremos
condições de dar andamento
ainda no fim deste ano ou em
2019”, disse o prefeito.
MAIS RECAPEAMENTOS – Já
as obras no Jardim Joseli, Jardim Irene e Jardim Santa Cruz
devem começar nos próximos
dias. Serão recapeadas 13 ruas,
com investimentos de R$ 555
mil, sendo de R$ 524 mil originados em outra emenda do deputado federal Samuel Moreira

Iniciadas as obras no
acesso a George Oetterer
e R$ 31 mil de recursos próprios do município. O convênio foi assinado em 2017 e a
licitação foi feita no primeiro
semestre deste ano. Nesse período foram refeitos os procedimentos exigidos pela Caixa Econômica Federal e os serviços estão previstos para iniciar ainda na primeira quinzena de agosto.
Serão recapeadas as ruas Luiz
Gonzaga de Jesus, Claudinei
Feliciano, Francelino Domingues dos Santos, Araçoiaba,
Aurora Redini de Campos, Vital da Silva Rosa, João Figueiredo, Francisco Politani, Minervina Oliveira de Queiroz,
Boituva, Raimundo Fogaça de
Lima, Maria José Camargo
Santiago e Said Eid.
“Estão previstas muitas melhorias para todo o município
ao longo dos próximos 12
meses, de acordo com os convênios de infraestrutura urbana que temos em andamento
e outros que formalizamos
recentemente. A região do
Jardim Joseli, Jardim Irene e
Jardim Santa Cruz é muito importante e concentra uma
parcela significativa da população iperoense. São bairros
mais antigos que não receberam melhorias nos últimos
anos. Agradecemos ao apoio
do amigo Samuel Moreira por
mais essas duas emendas destinadas à nossa cidade”, finalizou o prefeito.

TRIBUTOS

Prefeitura distribui
os carnês de TLF/ISS

A PREFEITURA de Iperó

concluiu na última sexta (27) a
distribuição dos
carnês da Taxa
de Licença de
Funcionamento
e Imposto Sobre
Serviço (TLF/ISS)
em todo o município. O vencimento da parcela única (com
desconto de
5%) e da primeira parcela
será no dia 20 de agosto.

Como os carnês de TLF/ISS são
entregues de forma simples,
sem o aviso de recebimento,
é importante que os contribuintes estejam atentos às datas. Nos casos em que não foi
possível realizar a entrega, por
não haver ninguém nos locais
para receber, a Prefeitura está
tentando contato para que retirem os carnês no paço municipal ou indiquem horário e
local para a entrega.
Mais informações: 3459-9999
(Lançadoria - ramais 217 e
227)

NA ÚLTIMA sexta (27) a Prefeitura de Iperó começou as
obras no acesso ao bairro George Oetterer, nas proximidades do trevo da estrada IperóSorocaba, no trecho inicial da
avenida George Oetterer, que
fica no Vileta. Entre as melhorias estão o alargamento da via,
a construção do sistema de
drenagem, a execução de guias, sarjetas e calçadas, além de
recapeamento.
A responsável pelas benfeitorias é a empresa Céu Azul e o
custo total é de R$ 120 mil,
sendo R$ 63,6 mil de recursos
do município e R$ 56,4 mil de
parte da emenda do deputado
federal Vitor Lippi, de R$ 300
mil, destinada ao bairro George Oetterer.
“Havia um pedido antigo dos
moradores para essas melhorias no trecho inicial da avenida
George Oetterer, que dá aces-

so ao bairro George Oetterer.
Agradecemos ao deputado Vitor Lippi pelo apoio. Temos realizado várias obras no município e seguiremos com o nosso planejamento visando benfeitorias para toda a população”, destacou o prefeito.
Como não houve a liberação
total dos recursos pelo Ministério das Cidades até o início
de julho, somente após a proibição legal relacionada ao período eleitoral será feito o recapeamento na rua das Bandeiras, rua Fernão Dias Paes Leme,
rua Bartolomeu Bueno, rua
Borba Gato, rua Anhanguera,
rua Antonio Raposo Tavares e
a avenida Vilma de Freitas. Essas obras utilizarão o saldo restante da emenda do deputado
Vitor Lippi e acontecerão no
fim deste ano ou em 2019, de
acordo com a liberação do
Ministério das Cidades.

