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ATOS OFICIAIS
“Dispõe sobre a criação do
Programa Permanente de
Proteção e Defesa dos
Animais no Município de
Iperó, do Fundo Municipal
do Bem-Estar Animal e do
Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos
Animais e dá outras
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica instituído o Programa Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no
Município de Iperó-SP, no âmbito da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo, tendo como objetivo principal promover ações voltadas ao bemestar animal e ao controle populacional de animais domésticos no Município.
Parágrafo único. Estão excluídos da aplicabilidade desta Lei
os animais classificados nos termos de fauna silvestre que são
regidos por legislação específica.

LEI Nº 948, DE 23 DE
AGOSTO DE 2018.
“Autoriza o Poder
Executivo de Iperó a firmar
convênio com a
SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
LTDA - ESTÁCIO e com a
empresa RODRIGO
NOBREGA PEDROSO - ME e
dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar
convênio com a SOCIEDADE
DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA - ESTÁCIO,
devidamente cadastrado no
C.N.P.J. sob o nº 34.075.739/
0001-84, com sede na Rua do

Bispo, nº 83, Rio Comprido, no
município de Rio de Janeiro-RJ
e com a empresa RODRIGO
NOBREGA PEDROSO - ME,
devidamente cadastrada no
C.N.P.J. sob nº 27.643.657/
0001-23, com sede na Rua
Coronel Lucio Seabra, nº 503,
Centro, no município de TatuíSP.
Art. 2°. O presente convênio
tem por finalidade o estabelecimento de mútua cooperação
entre as partes convenentes
visando a concessão de desconto aos servidores públicos
e aos seus cônjuges, companheiros e dependentes legais,
de desconto nas mensalidades
dos cursos de graduação tradicional, graduação profissional (tecnológica), pós-graduação lato sensu e cursos na
modalidade ensino à distância.
Art. 3º. A celebração do convênio constante do artigo 1º desta
Lei não ensejará custos ao Po-

der Executivo.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogando as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
23 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 23 de agosto de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI Nº 949, DE 23 DE
AGOSTO DE 2018.

Art. 2º. Fica criado o Fundo
Municipal para o Bem-Estar
Animal, destinado à implementação de projetos e ações definidas no escopo do Programa
Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no Município
de Iperó e demais ações correlatas, desde que previamente
aprovado pelo seu Conselho
Gestor, vedada a sua utilização
para o pagamento de pessoal
da Administração Direta ou Indireta, bem como, para o custeio de atividades já vinculadas
a outras fontes de recursos.
Art. 3º. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e
Defesa dos Animais (CMPDA),
que atuará como Conselho
Gestor do Fundo Municipal
para o Bem-Estar Animal, sendo órgão consultivo e paritário, instrumento de política
pública municipal de destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações
voltadas à saúde, à proteção,
à defesa e ao bem-estar ani-

mal no Município de Iperó, visando também a saúde humana e a proteção ambiental.
SEÇÃO I
DO PROGRAMA
PERMANENTE DE
PROTEÇÃO E DEFESA
DOS ANIMAIS
Art. 4º. O Programa Permanente de Proteção e Defesa dos
Animais será coordenado, gerido e acompanhado pelo CMPDA, que discutirá e definirá
suas diretrizes, metas, ações,
indicadores e demais aspectos
necessários à sua operacionalização e avaliação de efetividade e eficácia.
Art. 5º. São objetivos do Programa:
I - estabelecer diretrizes e
procedimentos para ações voltadas à proteção, ao bem-estar animal e ao controle populacional de cães e gatos no
Município de Iperó, assim
como para o adequado gerenciamento dos recursos disponibilizados para sua execução;
II - promover o levantamento
e o registro de entidades, grupos de proteção e protetores
independentes que atuam no
Município;
III - promover o levantamento
da quantidade de animais e sua
condição (domiciliado, semidomiciliado, comunitário e errante), estabelecendo formas
de identificação e registro desses animais;
IV - estabelecer parcerias e
ações que visem facilitar o
acesso da população com baixa renda, grupos de proteção
e protetores independentes
que atuam no Município, a cirurgias de castração de animais
e demais procedimentos que
busquem a proteção e o bemestar animal;
V - promover, inclusive por
meio de parcerias, ações educativas quanto à tutela responsável, visando minimizar o
abandono e os maus tratos aos
animais.
SEÇÃO II
DO FUNDO MUNICIPAL
PARA O BEM-ESTAR
ANIMAL
Art. 6º. O Fundo Municipal
para o Bem-Estar Animal destina-se a custear exclusivamente a implementação de projetos e ações definidos no âmbito do Programa Permanente de
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Proteção e Defesa dos Animais
no Município de Iperó e demais
ações correlatas, quando devidamente aprovadas pelo seu
Conselho Gestor.
Art. 7º. Constituem recursos
financeiros do Fundo Municipal para o Bem-Estar Animal:
I - as receitas oriundas de convênios ou acordos celebrados
pelo Município com pessoas
físicas ou jurídicas, com atuação nacional ou internacional,
de direito público ou privado,
destinados ao atendimento dos
objetivos do Programa Permanente de Proteção e Defesa dos
Animais no Município;
II - as dotações consignadas no
orçamento, destinadas ao Fundo, bem como, os créditos adicionais que lhe sejam destinados;
III - o produto de multas administrativas e de acordos ou condenações judiciais e extrajudiciais decorrentes de ações por
maus tratos a animais;
IV - juros bancários de seus
depósitos ou aplicações financeiras;
V - quaisquer outras rendas
eventuais;
VI - dotações e créditos adicionais que lhe forem destinados.
SEÇÃO III
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA
DOS ANIMAIS
Art. 8º. O CMPDA tem como
objetivos:
I - incentivar a guarda responsável dos animais, conforme a
legislação vigente;
II - acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações
do Poder Público e o fiel cumprimento da legislação de proteção animal;
III - atuar no Programa Permanente de Proteção e Defesa dos
Animais no Município de Iperó.
Art. 9º. São atribuições do
CMPDA:
I - coordenar, gerir e acompanhar a execução do Programa
Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no Município
da Serra, assim como definir
suas diretrizes, metas, ações,
indicadores e demais aspectos
necessários à sua operacionalização e avaliação de efetividade e eficácia;
II - atuar como Conselho Gestor do Fundo Municipal para o
Bem-Estar Animal;
III - emitir parecer e deliberar
em situações definidas nos termos do artigo 8º desta Lei;
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IV - avaliar e propor projetos e
propostas, no âmbito do Poder Público, relacionados com
a proteção e defesa animal e o
controle populacional relacionados a animais domésticos;
V - propor alterações na legislação vigente, para garantir o
cumprimento do direito legítimo e legal dos animais;
VI - propor e auxiliar a realização de parcerias com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, que
possam apoiar, com auxílio financeiro ou força de trabalho,
o cumprimento dos objetivos
do CMPDA;
VII - propor prioridades e linhas
de ação na alocação de recursos em programas e projetos
relacionados à guarda responsável, à proteção e ao bem-estar animal;
VIII - solicitar e acompanhar as
ações dos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, que tenham incidência no
desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos
animais;
IX - acionar os órgãos públicos
competentes para atuar em situações relativas ao bem-estar
animal, requisitando e acompanhando, se necessário, diligências em caso de situações
de maus tratos aos animais;
X - estabelecer diretrizes e procedimentos para viabilizar o
requerimento na justiça, da
proibição da tutela de animais
que visem à proteção animal,
em situações previstas na legislação vigente;
XI - propor e auxiliar o Poder
Público na realização de campanhas de esclarecimento à
população quanto à guarda
responsável ou de ações de
educação ambiental e saúde
pública, conforme definido na
legislação;
XII - contribuir com a organização, orientação e difusão de
práticas de guarda responsável
no Município;
XIII - incentivar a realização de
estudos e trabalhos relacionados com a proteção animal.
Art. 10. O CMPDA será constituído por 8 (oito) membros
titulares, com respectivos suplentes, dos seguintes segmentos:
I - 4 (quatro) representantes do
Poder Público, a saber:
a) 1 (um) representante da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo;
b) 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Governo;

d) 1 (um) representante do
Poder Legislativo.
II - 4 (quatro) representantes da
Sociedade Civil de entidades de
proteção animal, grupos de
proteção e protetores independentes e/ou de associações de
moradores do Município.
§1º. Os representantes, titular
e suplente, dos órgãos e entidades serão indicados pelas
respectivas instituições.
§2º. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos permitida 1 (uma) única recondução por igual período.
§3º. Cada membro terá direito a um voto.
§4º. A função de membro do
CMPDA não será remunerada
e será considerada serviço público relevante.
§5º. O Presidente do CMPDA
será eleito na 1ª reunião realizada pelos membros nomeados para composição do Conselho.

contar da data de publicação
desta Lei, devendo prever, nesse dispositivo, dentre outros, os
procedimentos para indicação,
voto e eleição dos representantes de entidades de proteção
animal, grupos de proteção e
protetores independentes que
atuam no Município.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS
Art. 13. O Poder Executivo
poderá regulamentar a presente Lei, no que couber.
Art. 14. Esta Lei entrará em
vigor na data de publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
23 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 23 de agosto de 2018.

Art. 11. O CMPDA reunir-se-á
ordinariamente, no mínimo,
uma vez a cada 2 (dois) meses
e, extraordinariamente, na forma que dispuser seu Regimento Interno.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

§1º. A convocação será feita
por escrito, enviada por correio
eletrônico, com antecedência
mínima de 7 (sete) dias para as
sessões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias.

“Dispõe sobre a
apreensão, guarda e
penalidades impostas nos
casos de animais de médio
e grande porte soltos em
vias e logradouros
públicos no Município de
Iperó e dá outras
providências.”.

§2º. As decisões do CMPDA
serão tomadas com aprovação
da maioria simples de seus
membros, com presença de, no
mínimo, 50% (cinquenta por
cento) dos membros, contando com o presidente, que exercerá o voto de qualidade.
§3º. As sessões plenárias do
CMPDA serão públicas, sendo
permitida a participação, na
qualidade de ouvintes, de todos os cidadãos, entidades da
sociedade civil e movimentos
populares, podendo ser-lhes
dada a palavra, por indicação
de um dos membros, com o
objetivo de analisar os trabalhos realizados, orientar sua
atuação e propor projetos, programas ou ações específicas
afetas ao tema.
Art. 12. O CMPDA deverá elaborar seu regimento interno no
prazo de 90 (noventa) dias, a

LEI Nº 950, DE 23 DE
AGOSTO DE 2018.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº
35, de 27 de junho de 2008
(Código de Posturas Municipais) vigente, excepcionalmente, a apreensão, guarda, penalidades e demais formalidades
relativas à animais de médio e
grande porte, quais sejam bovinos, equinos e muares, serão
regidos por esta Lei.
Art. 2º. Os proprietários ou
possuidores de animais de médio e de grande porte deverão
mantê-los sob sua guarda, presos em local seguro, de forma

que impossibilite o acesso desses animais às vias e logradouros públicos.
Parágrafo único. Os atos praticados pelos animais são de
inteira responsabilidade de seus
proprietários ou possuidores.
Art. 3º. Serão apreendidos no
Município de Iperó, todos os
animais de médio e de grande
porte que se encontrem soltos
em vias e logradouros públicos,
assim considerados quaisquer
animais que se encontrem desacompanhados de seu proprietário ou possuidor.
Art. 4º. Os animais de médio e
grande porte apreendidos pelo
Poder Executivo ou terceiro por
ele credenciado, ficando sob
sua guarda e responsabilidade
no prazo de 10 (dez) dias.
§1º. Os animais apreendidos
serão recolhidos em local adequado para essa finalidade e
ficarão à disposição dos respectivos proprietários ou possuidores para resgate no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.
§2º. Os animais apreendidos
somente poderão ser resgatados após o recolhimento dos
valores das despesas com apreensão, guarda e alimentação
de cada animal, mais multa.
§3º. Não serão aceitos animais
encaminhados ou trazidos diretamente por pessoas físicas
ou jurídicas.
Art. 5º. Além do pagamento
das despesas decorrentes da
apreensão, guarda e alimentação dos animais apreendidos,
o proprietário ficará obrigado
a efetuar o pagamento de
multa sempre que deixar de
cumprir com o disposto nesta
Lei.
§1º. A multa aplicada, considerando-se o caso concreto,
será no valor de até 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do
Município - UFM’s por animal.
§2º. Em caso de reincidência,
a multa terá seu valor dobrado.
Art. 6º. No momento do resgate, o Município cadastrará o
animal pelos seus aspectos físicos, mantendo arquivada essa
resenha para comparações futuras e comprovação para fins
de aplicação do disposto no
§2º do art. 5º desta Lei.
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§1º. Se o animal apreendido
apresentar aspecto doentio
deverá ser mantido separado
dos demais animais.
§2º. O animal que apresentar
sinais de moléstia ou ferimento grave receberá assistência
médico-veterinária.
§3º. Os custos com honorários médico-veterinários e medicamentos aplicados desde a
apreensão até o momento da
liberação quando do resgate
do animal serão, ao final, ressarcidos pelo proprietário ou
possuidor.
§4º. Uma vez liberado o animal, todos os cuidados a ele
pertinentes, inclusive, transporte, serão de inteira responsabilidade do proprietário ou possuidor desde o momento do
resgate.
Art. 7º. Os valores arrecadados
em razão do cumprimento desta Lei pertencerão à Municipalidade e deverão ser recolhidos
aos cofres públicos.
Parágrafo único. Os valores
arrecadados poderão ser direcionado às entidades, parceiros, pessoas físicas ou jurídica
que mantenham parceria com
o Poder Executivo em razão
desta Lei, bem como, à realização de campanhas de conscientização e disponibilização
de infraestrutura necessária ao
cumprimento desta Lei.
Art. 8º. Os animais que não
forem resgatados no prazo fixado no art. 4º desta Lei serão
considerados abandonados e
restará o Município autorizado
a promover sua doação ou alienação.
Art. 9º. No caso de animais
sadios, a doação será efetuada, preferencialmente, à entidades assistenciais, filantrópicas e outras existentes no Município.
Art. 10. No caso de alienação,
os animais serão leiloados, conforme regulamento a ser expedido por meio de ato oficial
pertinente.
§1º. Antes da alienação, os
animais serão examinados a
fim de atestar suas condições
de saúde.
§2º. Realizado o leilão, o arrematante assumirá toda a responsabilidade sobre o animal.
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§3º. Nenhum animal poderá
ser arrematado por valor inferior aos custos das despesas
com apreensão, guarda e alimentação.
§4º. Se o produto de arrematação do animal não cobrir as
despesas efetuadas pela Prefeitura, inclusive, da multa aplicada, a diferença será inscrita
em dívida ativa para cobrança
do proprietário ou possuidor.
§5º. Se não for arrematado em
leilão, após decorridos 3 (três)
dias, nova contagem de prazo
será iniciada para fins de cobrança das despesas previstas
no §3º deste artigo.
§6º. O proprietário anterior do
animal leiloado não fará jus a
qualquer ressarcimento de valores.
Art. 11. O Município não será
responsável, a qualquer título,
no caso de falecimento dos
animais apreendidos, tampouco, arcará com custos e despesas decorrentes de eventual
dano, fuga, furto ou roubo de
animais ocorridos por circunstâncias alheias à sua vontade.
Art. 12. Para o cumprimento
integral desta Lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios, parcerias e termos de colaboração com entidades do
Município, bem como, realizar
chamamento público para cadastramento de interessados e
ainda contratar pessoas físicas
ou jurídicos a fim de apreender, transportar, alojar e examinar os animais recolhidos.
Art. 13. O Poder Executivo disponibilizará linha telefônica
para eventuais denúncias e divulgará amplamente citado
número nos meios de comunicação para ciência da população.
Art. 14. O Poder Executivo
poderá regulamentar a presente Lei, no que couber.
Art. 15. Esta Lei entrará em
vigor na data de publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
23 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 23 de agosto de 2018.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria n.º002/2018 - Reconhece o direito à servidora Ana
Teresa de Moraes Andrade, RG:
22.571.677-X (Comprador), referência “G”, da licença-prêmio
requerida, referente ao período
de 02/08/2013 a 01/08/2018,
concedendo-se oportunamente
os dias correspondentes ao
gozo e converte em pecúnia 45
(quarenta e cinco) dias.
Sergio Poli Simon
Presidente
Fábio Augusto de Campos
Vice-Presidente
Alysson Alessandro
de Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário
Portaria n.º 002/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 20 de agosto de 2018.
DECRETO Nº 1813,
DE 20 DE JULHO DE 2018.
“Nomeia os membros do
Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso - Biênio
2018/2020 –
e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no
art. 2º da Lei Municipal nº 827,
de 06 de dezembro de 2013;
DECRETA
Art. 1º. Ficam nomeados os
membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para
o biênio 2018-2020, conforme
segue:
I - Representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Eliane Dias de Almeida
Suplente: Vera Lúcia dos Santos
II - Representante da Secretaria de Saúde
Titular: Francisca Gleudvânia
Almeida Costa
Suplente: Gilce Maria Vida

Aparecido
III - Representante da Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes
Titular: Luciana Cristina Ribeiro
Suplente: Sabrina Aparecida
Nascimento
IV - Representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Titular: Luiza Monise dos Anjos Mendes
Suplente: Alessandra Nunes
Ferraz Fiuza
V - Representante do Centro de Convivência da Terceira Idade - CECONTI
Titular: Ruth Dornela da Paixão
Suplente: Arthur Coimbra Filho

Titular: Benedito Valário
Suplente: José Carlos Simão
VIII - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais APAE
Titular: Marlene Antunes
Suplente: Jaime Aparecido
Camargo
Art. 2º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à data de 1º de julho de 2018
e revogadas as disposições em
contrário, em especial, o Decreto n° 1.629, de 24 de outubro de 2016 e suas alterações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 20 DE JULHO DE
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

VI - Representante do Sindicato dos Ferroviários
Titular: Djair Almeida
Suplente: Carlos Feliciano

Publicada nesta Secretaria,
em 20 de julho de 2018.

VII - Associação dos Ferroviários Aposentados de Iperó

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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JEPP/SEBRAE

ESCOLA ROQUE

Educação física com criatividade e
novos esportes conquista os alunos

“SEMPRE gostei de trazer
novas ideias para as aulas de
educação física.” É assim que
a professora Luciane Cristina
Nunes Cardoso, da Escola Municipal “Professor Roque Ayres
de Oliveira”, em Bacaetava,
inicia a conversa sobre a diversificação que tem realizado nas
suas aulas. Com o auxílio do
programa Impulsiona Educação Esportiva foi possível agregar mais conhecimento às práticas desenvolvidas e conciliar
com as novas habilidades previstas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Esse trabalho começou na escola no ano passado com o uso
da peteca. Desde o fim do ano,
quando a professora conheceu
o programa Impulsiona, passou
a integrar outras modalidades
esportivas, como o beach tenis, o frescobol, o badminton,
o tênis de mesa, o tênis e o
squash. Modalidades mais conhecidas, como o futebol, o
voleibol e o basquete também
são trabalhadas nas aulas.
Além de aprender sobre cada
esporte, os estudantes confeccionam os próprios materiais
para o uso nas aulas.
As atividades são desenvolvidas
com 287 alunos de 4 a 14 anos.
Os estudantes se dedicam desde a criação dos materiais, até
o uso em cada prática esportiva. E além de receberem orientações sobre a elaboração
dos materiais e a importância
do suporte de um adulto, os
alunos aprendem sobre as características de cada esporte, o

que contribui também para a
interdisciplinaridade.
“Trago para a escola cada novo
curso oferecido pela plataforma. Durante as aulas converso
com os alunos e a gente discute sobre o que será feito. Eles
pesquisam e colocam em prática. Aprendem a conviver em
grupo e respeitar a opinião dos
outros. Tudo isso ajuda a trabalhar com outras habilidades.
O esporte não se resume apenas a habilidades motoras. Há
também as habilidades cognitivas e socioemocionais que
contribuem para o desenvolvimento integral de cada um. E
o planejamento das aulas sempre leva em consideração os
quatro pilares da educação:
aprender a fazer, aprender a
ser, aprender a conhecer e
aprender a conviver”, comentou Luciane.
“Às vezes os alunos acham que
educação física não precisa de
teoria. Mas normalmente fazemos leituras, assistimos vídeos
e apresentações. Assim eles já
se acostumaram com essa proposta das aulas. Procuro mostrar a importância do conhecimento e falo para eles, brincando, que os neurônios também
precisam se exercitar. O maior
desafio é o Ensino Fundamental II, a transição de criança
para adolescente. É uma faixa
etária mais difícil de agradar. E
o programa tem ajudado nessa etapa também. Os alunos
são muito ativos e consigo estimular a motivação neles.
Com isso, me motivo também.

E independentemente do ambiente, sempre há alternativas
para desenvolver as atividades.
Basta querer fazer”, finalizou
a professora.
“Eu gosto muito das aulas, pois
a gente faz bastante coisa diferente, elabora os materiais,
como raquetes e instrumentos,
e aprende muito sobre novos
esportes”, disse o aluno Fernando Augusto Xavier dos Santos, de 10 anos, do quinto ano.
Também do quinto ano, a aluna Júlia Reis, de 11 anos, destaca o uso da criatividade durante as aulas. “Isso é muito
bom para o nosso desenvolvimento e aprendemos mais
conforme fazemos as atividades. Está sendo uma experiência muito legal. Gosto bastante dos novos esportes e tudo
isso nos traz um conhecimento maior.”
“É muito gratificante ter na
rede de ensino professores
que buscam estratégias diferenciadas para aprimorar a
sua prática pedagógica. Percebemos isso no trabalho desenvolvido pela professora
Luciane, que tem a BNCC
como norteadora e o programa Impulsiona como apoio.
Todo o planejamento é elaborado de acordo com as expectativas de ensino, aprendizagem de sua área de conhecimento e adaptado à realidade dos alunos. Com isso, tem
alcançado resultados bastante significativos na escola”,
destacou a secretária de Educação, Cultura e Esportes.

Professores finalizam
a capacitação

NA ÚLTIMA sexta (17), no
Polo Cultural, 37 professores
dos terceiros e quintos anos
concluíram a formação do programa “Jovens Empreendedores Primeiros Passos” (JEPP),
desenvolvido por meio de uma
parceria entre a Prefeitura de
Iperó e o Sebrae. O treinamento começou no último dia 25,
visando capacitar os professores para o atendimento ao Ensino Fundamental.
O JEPP tem o objetivo de implantar a cultura empreendedora nas escolas, fazendo com
que a Educação atue como
transformadora dos alunos e os
incentive a desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores.
”Essa formação para os professores teve um resultado bastante positivo. Todos se motivaram e se envolveram, o que
certamente refletirá no trabalho com os alunos em sala de

aula e será importante para a
continuidade do sucesso do
JEPP no município”, explicou a
secretária de Educação, Cultura e Esportes.
”Assinamos o convênio com o
Sebrae há exatamente um ano,
para implantar o programa JEPP
em Iperó, e temos visto na prática que a educação empreendedora pode transformar os jovens. Futuramente eles ocuparão posições de liderança na cidade, com a geração de riquezas, desenvolvimento e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, comentou o prefeito.
Ao todo, serão atendidos nessa fase 444 alunos dos terceiros anos e 483 alunos dos quintos anos, que terão à disposição material didático fornecido pelo Sebrae. Em 2017 o
JEPP atendeu cerca de 500 alunos dos segundos e quartos
anos.
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OBMEP

CCAD

Aluno iperoense recebe
premiação nacional

O ALUNO Matheus Alves Ferreira, do oitavo ano da Escola
Municipal “Francisco Adolfo de
Varnhagen”, no bairro Vileta
(George Oetterer), conquistou
a medalha de Bronze em nível
nacional na 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP),
realizada em 2017. A cerimônia de premiação aconteceu no
último domingo (19), no Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cenforpe),
em São Bernardo de Campo.
Também participaram do evento a mãe do aluno, Rosângela
Rodrigues de Souza, o professor Cristovão João Constantino, a coordenadora Ivani Silva
Rodrigues dos Santos e a diretora Estela Angela Soldera Rosa
da Silva. Mais de 18,2 milhões
de estudantes se inscreveram
para essa edição da OBMEP,
representando 53.231 escolas
de todo o país.
Matheus conta que está muito
feliz por ser um dos medalhistas. “Fui a São Bernardo do

Campo para receber a medalha de Bronze, que conquistei
com esforço e dedicação.
Agradeço aos professores e à
minha família, que sempre me
apoiam nos estudos, e agradeço a Deus, pois sem Ele nunca
chegaria aonde cheguei. E sei
que posso ir muito além.”
”Sinto-me lisonjeada, como
mãe do Matheus, em participar dessa cerimônia. Foi um
momento emocionante e contemplei cada sorriso no rosto
do meu filho, que hoje olha pra
trás e agradece a Deus por ter
chegado até aqui. E pretende
ir adiante, se Deus permitir. Ele
procura dar sempre o melhor,
colocando metas e traçando
objetivos com toda a determinação para vencer. Essa premiação é algo muito especial e
extraordinário. Qual mãe não
fica feliz em ter um filho esforçado? Isso me enche de orgulho”, comentou Rosângela Rodrigues de Souza.
”A OBMEP estimula o estudo
entre os alunos, proporcionan-

Projeto visita a Bienal
e ateliê de esculturas
do desafios e identificando talentos na área. Fico orgulhosa
pelo trabalho realizado em nossa escola, que possibilita e dá
suporte para que os alunos
consigam alcançar desafios e
oportunidades. Parabenizo o
Matheus por mais uma conquista em sua jornada acadêmica”, disse a coordenadora
pedagógica Ivani Silva Rodrigues dos Santos.
Para a diretora Estela Angela
Soldera Rosa da Silva, essa premiação mostra que todos podem alcançar o topo e para isso
é preciso querer e se dedicar.
“Todos temos problemas no
dia a dia, mas se tivermos um
objetivo, chegaremos aonde
quisermos, mesmo com as dificuldades que encontramos no
caminho.”
”A participação das nossas escolas na OBMEP é muito importante, pois estimula o estudo e ressalta os talentos, além
de incentivar os professores no
aperfeiçoamento profissional e
promover o conhecimento. Estamos orgulhosos e parabenizamos o aluno Matheus pelo
resultado alcançado”, destacou a secretária de Educação,
Cultura e Esportes.
”Parabéns a todos os alunos
iperoenses que participaram da
OBMEP e, de maneira especial, ao Matheus pelo resultado
alcançado. Parabéns também
aos professores pelo trabalho
desenvolvido. É mais uma conquista para a nossa cidade e
com certeza o Matheus é um
exemplo para que os nossos
alunos se dediquem cada vez
mais”, ressaltou o prefeito.
Com o resultado, o aluno Matheus Alves Ferreira também foi
selecionado para participar do
Projeto de Inicialização Científica da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar). A OBMEP
é um projeto nacional dirigido
às escolas públicas e privadas
brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (IMPA), com o
apoio da Sociedade Brasileira
de Matemática (SBM) e promovido com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O objetivo é estimular o
estudo da matemática e identificar talentos na área.

NO ÚLTIMO dia 10, cerca de
30 alunos do projeto “Caminhando contra as drogas”
(CCaD) foram a São Paulo para
visitar a 25ª Bienal Internacional do Livro. O evento realizado no Pavilhão do Anhembi,
entre os dias 3 e 12 de agosto,
proporcionou o encontro das
principais editoras, livrarias e
distribuidoras do Brasil. Mais de
660 mil passaram pelo local
durante os 10 dias.
No retorno, os alunos passaram por Santana de Parnaíba,
na Região Metropolitana de
São Paulo, onde conheceram
o ateliê do escultor Murilo Sá
Toledo, que é o professor responsável pela Escola de Artes
Sacras de Iperó, e atua em parceria com o projeto “Caminhando contra as drogas” nas
aulas de escultura em argila.

“Foi uma viagem ao mundo do
conhecimento. As visitas à Bienal e ao ateliê do Murilo proporcionaram bastante aprendizado. Os alunos ficaram muito
felizes com essas oportunidades, que foram possíveis com
o apoio da Prefeitura de Iperó”, disse Patrícia Virgínia da
Silva, coordenadora do CCaD.
PREVENÇÃO – Com foco nas
ações de conscientização, visando o combate e a prevenção ao uso de drogas, na última sexta (17) o CCaD realizou
uma apresentação na Escola
Municipal “Professora Zilma
Thibes Mello”, em George Oetterer. Cerca de 300 alunos dos
períodos da manhã e tarde
participaram das atividades que
envolveram danças, músicas,
dinâmicas e palestra de prevenção.
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COSTURANDO O FUTURO

GARRAFAS PET

“Natal Espetacular” inicia a
arrecadação no município

O PROJETO “Natal Espetacular”, realizado por meio de
uma parceria entre o Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) e
o Fundo Social de Solidariedade de Iperó, iniciou nesta terça
(21) a arrecadação de garrafas
PET para possibilitar a confecção das peças para a decoração natalina.
Colabore com essa iniciativa.

Confira os locais:
- Estação ferroviária: de segunda a sexta das 8h às 12h
- Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo: de segunda a sexta das 9h às 16h
Haverá ainda um plantão de
arrecadação entre 27 de agosto e 7 de setembro, no terminal rodoviário, das 8h às 12h.
O convênio para o “Natal Espetacular” foi assinado em ju

nho deste ano. O projeto tem
o objetivo de desenvolver peças com recicláveis de garrafas
PET para exposição no período do Natal. As aulas do projeto começaram na última segunda (20), com cinco participantes sob a orientação da instrutora Amanda, e seguem até
o dia 2 de dezembro.
Mais informações: 3266-1198
(Fundo Social)

SAÚDE

Campanha de vacinação
ultrapassa 900 doses

A CAMPANHA de vacinação contra a Poliomielite e o
Sarampo ultrapassou as 900
doses aplicadas em Iperó. Desde o início da mobilização, no
último dia 4, foram vacinadas
925 crianças contra a Poliomi-

elite e 911
crianças
contra o Sarampo.
O público
que deve ser
vacinado no
município é
de 1.637 crianças a partir de um
ano e menores de cinco
anos.
A meta é vacinar 95%
desse público durante a campanha.
A campanha segue até o próximo dia 31 em todo o país e é
uma iniciativa do Ministério da
Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais

de Saúde. Todas as Unidades
Básicas de Saúde de Iperó participam da campanha. A vacinação é feita de segunda a sexta-feira das 8h às 15h30.
ADULTOS – Os adultos fazem
parte da rotina das Unidades
de Saúde e, de acordo com as
orientações da Secretaria Estadual de Saúde, apesar de não
serem o público de vacinação
desta campanha, 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).

Projeto começa a produzir
uniformes para os CEI’s

COMEÇARAM na última segunda (20) as aulas do projeto
“Costurando o Futuro”, que é
realizado por meio de uma
parceria entre o Fundo Social
de Solidariedade do Estado de
São Paulo (FUSSESP) e o Fundo Social de Solidariedade de
Iperó.
O convênio para “Costurando
o Futuro” foi assinado em junho deste ano. O projeto tem
o objetivo de confeccionar uniformes para os centros de educação infantil (CEI’s) do município, por meio de repasse financeiro do FUSSESP para a

compra do material necessário
à produção das peças, sendo
um agasalho, uma calça, uma
bermuda e duas camisetas de
manga curta. O município entrará com a contrapartida visando atender todos os CEI’s e
beneficiando os cerca de 650
alunos matriculados.
Ao todo são 16 participantes
sob a orientação das instrutoras Lucineia e Patrícia. O curso
segue até o dia 20 de outubro,
quando será finalizada a confecção dos uniformes.
Mais informações: 3266-1198
(Fundo Social)
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DISTRITO INDUSTRIAL

MUTIRÃO

Sabesp distribui comunicado
sobre ligações de esgoto

A SABESP iniciou a distribuição de um comunicado no Distrito Industrial, informando às
empresas sobre as ligações que
devem ser feitas à rede esgoto
nos próximos 30 dias. O texto
explica que a rede está disponível para atender os imóveis
e, para que sejam conectados,
é necessário construir uma caixa de inspeção e comparecer à
Agência de Atendimento para
formalizar o pedido da primeira ligação de esgoto.
A ligação de esgoto no Distrito Industrial era uma reivindicação antiga e está se concretizando devido à parceria entre a Prefeitura de Iperó e a
Sabesp. A ligação contribui
para a prevenção de problemas
de saúde e é obrigatória onde
há redes públicas implantadas.
Além da rede esgoto, está em
andamento o processo de regularização de uma área de
668,5 mil metros quadrados do
antigo Horto Florestal, que foi
doada pelo Governo do Estado ao município de Iperó no
início de julho. A área engloba
uma parte do Distrito Industrial, existente há 22 anos, e a
regularização beneficiará 40
empresas. A previsão é que até
dezembro sejam entregues essas escrituras.

BELA VISTA, VITEN, VILETA

– Ainda em relação à rede de
esgoto, a estação elevatória do
bairro Bela Vista aguarda apenas a ligação da energia elétrica e a previsão é que esteja
pronta para funcionamento até
o fim deste mês, beneficiando
cerca de 100 famílias.
Já no bairro Viten as obras estão em processo de licitação
pela Sabesp e a previsão é que
os serviços sejam iniciados entre setembro e outubro, com
a readaptação da rede existente. Isso possibilitará a ligação
das casas à rede coletora e a
conexão da rede do bairro à
rede principal na entrada cidade, que leva até a estação elevatória. Assim deverá acabar o
problema crônico no bairro e
serão desativadas as fossas nas
residências.
No bairro Vileta, das cerca de
500 residências previstas para
ligação à rede de esgoto, 120
já foram ligadas e outras 50
aguardam a execução dos serviços.
“Graças à nossa parceria com
a Sabesp, iniciada em 2013,
com o apoio da Câmara Municipal, está sendo possível fazer
essas melhorias na cidade, principalmente após a assinatura
do contrato com a empresa em

2016. Ainda há muito a ser feito, mas não podemos negar as
conquistas com a Sabesp para
Iperó e nem esquecer dos problemas anteriores com a falta
de água. Agora está em andamento a ligação de esgoto em
diversos bairros da cidade e
também a licitação para as
obras de abastecimento de
água no bairro Alvorada, além
das obras da estação elevatória de esgoto do Vale das Orquídeas, que beneficiarão a
avenida José Antunes, a travessa 12 de outubro e parte da
avenida do Estado e avenida
Brasil”, destacou o prefeito.
Os endereços dos imóveis que
não regularizarem as ligações
de esgoto serão encaminhados
para a Vigilância Sanitária. A
Sabesp alerta ainda que as ligações efetuadas clandestinamente, sem a formalização do
pedido na Agência de Atendimento, são ilegais e estão sujeitas a sanções.
Mais informações nos canais de
atendimento da Sabesp:
Agência Iperó: 3266-3166
Central de atendimento: 0800055-0195
Emergências: 195
Atendimento online:
www.sabesp.com.br

“Cidade Limpa” será
realizado em setembro

O PROJETO “Cidade Limpa”,
realizado em Iperó por meio de
uma parceria entre a Prefeitura
e a TV TEM, percorrerá os bairros do município entre os dias
17 e 28 de setembro. O mutirão
de cidadania faz a coleta materiais inservíveis com o objetivo
de prevenir doenças, enchentes
e outros transtornos urbanos.
Não são recolhidos entulhos de
construção civil e galhos de árvores.
O “Cidade Limpa” existe desde
2003 e é um dos principais projetos comunitários da TV TEM.
As coletas são realizadas anualmente e beneficiam a população, entidades e associações de
reciclagem com o descarte correto
dos
materiais.
Em Iperó, a coleta dos materiais
será coordenada pela Secretaria
de Transportes e Serviços Municipais, que mobilizará equipes e
caminhões para atender os bairros.
Confira a programação:
17 – Vila Augusta, Jardim Irene, Jardim Joseli e Jardim Santa

Cruz
18 – Vila Aurora, Vila Moraes, Vila Esmeralda, Portal do
Cedro, Bela Vista e Distrito Industrial
19 – Jardim Sartorelli, Guarapiranga, Capoavinha, Narita
Park, Portal de Iperó e Bacaetavinha
20 – Vila Santo Antonio, Jardim Novo Horizonte, Jardim
Gamero, Jardim Vitorino,
Vale das Orquídeas e Vila Vital
21 – Centro, Vila Marques,
Jardim Brasil, Vila do Ramal e
Viten
24 – Sapetuba, Bacaetava,
Nova Era, Fazenda Ipanema e
Morro
25 – Corumbá, Cagerê, Bananal, Jardim Alvorada e Mursa
26 – Jardim Monções, Jardim
Cecy, Jardim Mariita e Araçoiabinha
27 e 28 – Campos Vileta
Mais informações: 3266-4407
(Secretaria de Transportes e
Serviços Municipais)

