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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº
1629/2016 (e suas alterações
posteriores), convoca todos os
membros do conselho para a
REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO
DE REDE DE ATENDIMENTO
AOS IDOSOS que acontecerá
no dia 03/09/2018, às 14h, na
Casa dos Conselhos, localizada na Praça Pedro Albieri, s/n,
Centro.
Iperó, 27 de agosto de 2018.
Luíza Monise
dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho
dos Direitos do Idoso
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº
1629/2016 (e suas alterações
posteriores), CONVOCA todos
os seus membros para REUNIÃO ORDINÁRIA que acontecerá no dia 10/09/2018, às
14h, na Casa dos Conselhos,
localizada na Praça Pedro Albieri, s/n, Centro.
Iperó, 27 de agosto de 2018.
Luíza Monise
dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho
dos Direitos do Idoso

2018, às 15h, no Polo Cultural, localizado na Rua Luiz Rossi, 107, Jardim Irene – Iperó/SP.
Iperó, 29 de agosto de 2018.
Lindamaris Rodrigues
Coordenadora da Defesa
Civil de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria da Saúde, informa que realizará a 3ª Audiência Pública de 2018, referente
ao 2º Quadrimestre de 2018.
A audiência acontecerá em 27
de setembro de 2018, às 14h,
na Câmara Municipal de Iperó, à rua Raul Benedito Guazelli, nº 45, Centro.
Secretaria da Saúde
PORTARIA DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria n.º003/2018 - Reconhece o direito à servidora
Marileia Rosa Guimarães Pessoa, RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E”, da licença-prêmio requerida, referente ao período de 26/08/2013 a
25/08/2018, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadora da Defesa Civil de Iperó, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
Decreto Municipal nº 086/1997
(e suas alterações posteriores),
CONVOCA todos os membros
da Comissão de Defesa Civil,
para REUNIÃO ORDINÁRIA
que acontecerá no dia 12/09/

Alysson Alessandro de
Barros
1.ª Secretário
Joel Francisco de Almeida
2.º Secretário
Portaria n.º 003/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 27 de agosto de 2018.
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CORREIOS

FORMAÇÃO

Convênio oferece desconto
para servidores e dependentes

A PREFEITURA de Iperó
firmou um convênio com a
Universidade Estácio de Sá e a
RRV Cursos, para proporcionar
descontos aos servidores municipais e seus dependentes no
acesso aos cursos de graduação tradicional, graduação profissional (tecnológica) e pósgraduação. O desconto chega
a 40% nas mensalidades.
Todos os dependentes diretos
ou declarados no imposto de
renda terão direito ao desconto, sendo necessária a comprovação. O desconto será aplica-

do sobre o valor integral da
mensalidade do curso escolhido. As mensalidades começam
a partir de R$ 120.
“Uma das maiores organizações privadas de ensino superior do Brasil em número de
alunos matriculados, com mais
de 300 polos em todo o Brasil,
a Estácio acredita na transformação da sociedade por meio
da educação. Trabalhamos
para que os nossos alunos sejam agentes de mudança em
suas comunidades, em seu desempenho profissional e em

suas famílias”, disse Rodrigo
Pedroso, da RRV Cursos.
“Essa parceria é mais uma ação
que vem fortalecer nossos propósitos para o incentivo à qualificação e aprimoramento do
funcionalismo municipal, além
de contribuir para a valorização dos nossos servidores, dos
seus familiares e dependentes.
É mais uma oportunidade importante na busca por conhecimentos nas mais diversas áreas”, destacou o prefeito.
Atualmente são mais de 80
opções de cursos em diversas
áreas, com as possibilidades do
ensino presencial ou à distância. O polo mais próximo está
localizado em Tatuí, na rua
Coronel Lúcio Seabra, 503
(Centro).
Mais informações: (15) 41413536 / (15) 98155-0120 ou
99704-5583

AGRIFIR

Feira movimenta
o Polo Cultural

A “2ª FEIRA do Agricultor
Familiar de Iperó e região”
(Agrifir), realizada nos dias 24
e 25, levou mais de 300 pessoas ao Polo Cultural. O evento
realizado pela Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), contou com mais
de 50 expositores.
Artesanato, gastronomia, instituições de ensino, produtos
rurais e da tradição tropeira e
caipira integraram a segunda
edição da Agrifir. Quem pas-

sou pelo Polo Cultural nos dois
dias da feira teve a oportunidade de comprar produtos,
experimentar as comidas regionais na praça de alimentação
e conferir de perto as dezenas
de atrações. Também foram
ministradas palestras e oficinas,
que ao final emitiram certificados aos participantes. Além dos
expositores de Iperó, estiveram
presentes expositores de cidades como Tatuí, Boituva e Itu.
Representantes dos municípios
de Araçoiaba da Serra, Capela

do Alto e Sorocaba, que integram a Região Turística
“História e Aventuras” junto com Iperó, também participaram.
“O objetivo da Agrifir é criar a integração entre o campo e a cidade, produtor rural e artesão, gastronomia e
tradição caipira. Cumprimos
esse objetivo com muito sucesso mais uma vez. Nossa
expectativa é que a próxima
edição seja ainda melhor,
tanto para os expositores
quanto para a comunidade,
visando manter essa tradição de valorizar e realizar
eventos com os artesãos e produtores locais”, comentou o
secretário de Meio Rural, Ambiente e Turismo.
“A valorização dos produtores,
artesãos e profissionais da gastronomia é muito importante.
A Agrifir evoluiu bastante nessas duas edições e todos os
envolvidos na realização da feira estão de parabéns. Agora é
a fase avaliar os resultados e
ajustar o planejamento para as
próximas edições”, ressaltou o
prefeito.

Rua Alcides Fagundes
passa a ser atendida

OS MORADORES da rua
Alcides Fagundes, no bairro
Portal de Iperó, passaram a
contar com o serviço de entrega domiciliária de correspondências, feito pelos Correios,
desde o último dia 13. O atendimento foi oficializado pela
Diretoria Regional dos Correios, de Bauru, em resposta a um
ofício enviado pela Prefeitura
de Iperó solicitando a implantação dos serviços.
“É importante que os moradores atualizem seus endereços
junto aos remetentes e instalem caixas receptoras de correspondência em locais adequados, visando proteger os
objetos postais do vento e da
chuva e evitar o ataque de cães
aos carteiros”, explica Mateus

Antonio de Sousa, da Diretoria Regional dos Correios, em
ofício encaminhado à Prefeitura de Iperó.
Para evitar atrasos na entrega
das correspondências a empresa orienta ainda que seja feita
a instalação de identificação
numérica dos imóveis em local
visível, sempre verificar se o
portão da residência está fechado, prestar atenção para
que o cão não escape e colocar o aviso “Cuidado com o
cão”. Para as residências que
já possuem a caixa para correspondência, é importante verificar se ela está instalada num
local de fácil acesso ao carteiro.
Mais informações: 3266-1300
(Correios – Iperó)
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CAPOAVINHA

RECAPEAMENTO

Prefeito reivindica a
conclusão das casas

NA ÚLTIMA terça (28), durante uma reunião no Ministério das Cidades, em Brasília,
com a presença de Maria do
Socorro Gadelha Campos de
Lira, da Secretaria Nacional da
Habitação, o prefeito de Iperó
deu andamento às reivindicações visando a conclusão das
38 unidades habitacionais no
bairro Capoavinha, que integram o programa federal Minha Casa Minha Vida.
Atualmente existem oito mil
unidades paralisadas pela Cobansa em todo o Brasil, empresa que também é responsável
pelas obras de Iperó. A obrigação da Prefeitura nesse empreendimento era a aquisição do
terreno para o Governo Federal construir as casas. As obras
em Iperó foram paralisadas em
novembro de 2016 e o retor-

no dependia da emissão de
uma nova portaria do Ministério das Cidades autorizando a
prorrogação do prazo e orientando sobre as formas de pagamento e repasses à construtora. A nova portaria foi emitida em julho do ano passado,
mas a Cobansa reivindicou alterações no documento e ingressou com mandado de segurança na Justiça.
Desde a paralisação das obras,
a Prefeitura de Iperó tem acompanhado de perto o caso junto ao Ministério das Cidades,
buscando uma solução definitiva. Durante o encontro desta
terça (28), em Brasília, os técnicos da Secretaria Nacional da
Habitação explicaram ao prefeito que o Ministério das Cidades e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Prefeitura começa as
obras no Jardim Irene,
Santa Cruz e Joseli

Gestão estão ajustando uma
proposta orçamentária para
concluir todas as obras no país.
“A saída será por meio de uma
medida provisória que autorize os repasses dos valores para
finalizar as obras, que serão
feitos para os Estados, para a
Caixa Econômica Federal ou
diretamente para os municípios. Não foi estipulada uma data
para isso acontecer, pois estão
trabalhando com essas possibilidades e conversando entre
os dois ministérios em busca de
uma solução para encerrar essas pendências. Seguimos
acompanhando todo o desenrolar dessa questão relacionada às casas do Capoavinha e
faremos tudo o que estiver ao
alcance do município para que
essas obras sejam concluídas”,
explicou o prefeito.

A PREFEITURA de Iperó
começou na última sexta (24)
as obras de recapeamento que
passarão por diversas vias do
Jardim Irene, Jardim Santa Cruz
e Jardim Joseli. Serão recapeadas 13 ruas, com investimentos de R$ 555 mil, sendo R$
524 mil originados em emenda do deputado federal Samuel
Moreira e R$ 31 mil de recursos próprios do município.
Entre as vias que receberão
melhorias estão 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.

“Seguimos com as melhorias
em todo o município e há diversas obras para os próximos
12 meses, de acordo com os
convênios de infraestrutura urbana que temos em andamento e outros que formalizamos
recentemente. Já fizemos
obras na área central, Vila Augusta, Vila Marques, Novo Horizonte, Narita Park, Bela Vista, Vileta, George Oetterer e
Bacaetava. A região que está
recebendo melhorias agora
também é muito importante e
concentra parcela significativa
da população iperoense. São
bairros mais antigos que não
receberam benfeitorias nos últimos anos. Agradecemos ao
apoio do deputado Samuel
Moreira por mais esses recursos destinados ao município”,

destacou o prefeito.
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OBRAS

IPERÓ-SOROCABA

Prefeito viaja para Brasília e retoma
as tratativas sobre a rodovia

O PREFEITO de Iperó viajou para Brasília na última segunda (27) para tratar, dentre
outros assuntos, sobre as melhorias na rodovia Prefeito Benedito Paula Leite Júnior, que
liga Iperó a Sorocaba. O presidente da República, Michel Temer, assumiu o compromisso
sobre o tema pessoalmente
quando esteve em Iperó, em
junho deste ano, por ocasião
do lançamento da pedra fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e do início dos testes de integração
dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia
Nucleoelétrica (LABGENE).
Na semana passada a Prefeitura de Iperó encaminhou ofícios ao presidente da República,
Michel Temer, e ao ministro
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, reiterando as reivindicações e cobrando um posicionamento. Em Brasília, nesta
segunda (27) o prefeito recebeu a resposta do diretor de
Gestão Interna do Gabinete
Pessoal do Presidente da República, Jader Luciano Santos Almeida, e acompanhou o encaminhamento da demanda ao
Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil e à Secretaria de Governo da Presidência da República.
A rodovia Prefeito Benedito
Paula Leite Júnior tem 24 quilômetros de extensão, dos
quais 19 estão em Iperó. De
acordo com um levantamento
feito em julho deste ano, 6 mil

veículos trafegam diariamente
pela via, o que representa 60%
de toda a frota do município,
que é de 10.124 veículos atualmente.
A estrada é uma referência
para diversas cidades da região,
tem uma função mais importante do que uma simples vicinal e ganhará ainda mais importância com as atividades do
RMB. A Prefeitura realiza periodicamente a manutenção da
via, com foco em serviços de
tapa-buracos, roçagem e sinalização.
“O RMB será um empreendimento de grande importância
nacional, com investimentos
que ultrapassam US$ 500 milhões. A expectativa é que o
fluxo de veículos pela estrada
Iperó-Sorocaba triplique nos
próximos anos. As melhorias
são essenciais e indispensáveis,

seja a execução dos acostamentos, a duplicação da rodovia ou mesmo a construção da
terceira faixa nos trechos críticos”, explicou o prefeito.
Para a execução dos acostamentos o custo estimado é de
R$ 12 milhões. Já para a duplicação ou a construção da terceira faixa na rodovia, o valor
é estimado entre R$ 15 milhões
e R$ 20 milhões. “Isso ultrapassa as possibilidades e a capacidade financeira do município.
O apoio do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação
Civil, juntamente com o compromisso assumido pelo presidente da República, serão fundamentais para tornar realidade essas melhorias. E aqui em
Brasília viemos reforçar a necessidade das melhorias na via
o mais brevemente possível”,
finalizou o prefeito.

Prefeitura inicia a construção de
novas praças e espaço esportivo

DUAS NOVAS praças e um
novo espaço esportivo estão
sendo construídos pela Prefeitura de Iperó. Uma praça fica
nas proximidades da rotatória
que dá acesso a Capela do Alto
(entre a avenida Emílio Guazzelli e a rua Olímpio Pavon) e a
outra fica no bairro Portal de
Iperó (entre as ruas Paulino de
Moraes e Zenaide Guazzelli). Já
o espaço esportivo fica na entrada da cidade, nas proximidades da ponte sobre o rio
Sorocaba (acesso José Sartorelli/avenida José Marques Penteado).
O espaço esportivo na entrada
da cidade e a praça nas proximidades da rotatória fazem
parte do mesmo processo licitatório e terão custo total de
R$ 112,2 mil, com recursos
próprios do município. A previsão de conclusão das obras é
de 60 dias. Nos locais será colocado piso de bloco de concreto intertravado e feita a instalação de equipamentos de
academia ao ar livre, bancos de
madeira, iluminação e serviços
de paisagismo.
A praça no bairro Portal de Iperó terá custo de R$ 42,9 mil,

também com recursos próprios do município e prazo de 60
dias para a conclusão das
obras. Será colocado piso de
bloco de concreto intertravado e feita a instalação de equipamentos de academia ao ar
livre, playground, bancos de
madeira, iluminação e serviços
de paisagismo.
“Essas três áreas não estavam
sendo utilizadas e agora se tornarão locais para a comunidade frequentar e novas opções
para a prática de atividades físicas no município”, disse o
prefeito.
O prefeito também destacou
que já estão em andamento os
projetos para a construção de
outras praças com espaços esportivos em vários pontos do
município nos próximos dois
anos. “Entre os locais que receberão essas praças estão os
bairros Viten, Capoavinha, Narita Park, Centro (rua Moreira
e rua dos Moreiras), Morro,
Jardim Irene (área próxima à
antiga Área verde), Jardim
Monções, Villeta, Jardim Alvorada, Área 2 (assentamento),
Jardim Gamero e Corumbá”,
finalizou.
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EDUCAÇÃO

Prefeito busca solução para o acesso Escolas e projetos
à Vila Santo Antonio e Novo Horizonte recebem melhorias

O PREFEITO de Iperó se
reuniu com o coordenador geral do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Marcelo Almeida
Pinheiro Chagas, e o diretor da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Sérgio de
Assis Lobo, nesta quarta (29),
em Brasília. O encontro com os
representantes dos órgãos federais teve como tema principal a regularização do acesso
à Vila Santo Antonio e Novo
Horizonte, por meio da passagem de nível que atravessa o
pátio ferroviário.
Após a retirada dos vagões que
ficaram no pátio por mais de
30 anos, em 2014 a Prefeitura
e a América Latina Logística
(ALL), então concessionária da
ferrovia, firmaram um acordo
e a empresa assumiu diversos
compromissos, entre eles o de
auxiliar o acesso dos mais de
1500 moradores dos bairros
Novo Horizonte, Vila Santo
Antonio e entorno à área central pela passagem nas proximidades do Centro de Convivência da Terceira Idade (Ceconti).
Passados mais de dois anos e
sem o cumprimento do acordo pela empresa, em 2016 a
população, por conta própria,
realizou melhorias na passagem de nível, facilitando e encurtando o acesso e o fluxo de
veículos e pedestres. Ao tomar
conhecimento da situação, a
Rumo (atual concessionária)
enviou uma carta ao município
informando que a ANTT havia
considerado clandestina a passagem e em julho de 2016 ten-

tou fechar o acesso. Com o
descontentamento da população e a manifestação dos moradores, o fechamento foi suspenso.
Mesmo assim, o caso ainda
gerou um processo judicial que
está em andamento da Justiça
Federal em Sorocaba, além de
um inquérito na Polícia Federal, ao qual o prefeito também
responde, apesar de não ter
sido a Prefeitura a responsável
pela abertura da via. Todo esse
impasse preocupa o município,
que tem buscado uma solução
definitiva para o caso. Em maio
do ano passado o prefeito esteve no DNIT, em São Paulo,
onde reivindicou que fosse feita ao menos a regularização
provisória da passagem, até
que se resolvesse completamente a questão.
De acordo com o prefeito, foi
bastante produtivo o encontro
em Brasília nesta quarta. “Fui
muito bem recebido pelos representantes do DNIT e da

ANTT e o pedido foi aceito com
otimismo. Mostrei imagens e a
história do local, reafirmando
a importância dessa regularização. Vai beneficiar toda a população e resolver esse problema e impasse que vêm se arrastando há anos. Da forma
como está hoje, a Prefeitura
não pode fazer nenhuma melhoria. Com a regularização
será possível buscarmos recursos para benfeitorias na via,
inclusive no que diz respeito à
pavimentação”, comentou.
O prefeito explicou também
que a ANTT vai se reunir com a
Rumo em setembro para buscar uma solução definitiva sobre o acesso. “O diretor da
ANTT reconheceu toda a problemática e se comprometeu a
auxiliar na regularização. Após
essa reunião haverá um novo
encontro, dessa vez também
com a presença do município,
para formalizar o acordo. Nossa expectativa é resolver de vez
esse impasse”, finalizou.

A PREFEITURA de Iperó,
por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, tem
realizado uma série de melhorias na infraestrutura de prédios
escolares e sede de projetos educacionais. Com serviços já concluídos ou em andamento, recentemente passaram por benfeitorias as escolas municipais
“Marinheiro Mariz e Barros”,
“Dona Cecy Monteiro Oetterer”, “Dona Elisa Moreira dos
Santos”, “Dona Gláucia Aparecida Andrade Nogueira” e o projeto “Despontando Cidadãos”
(George Oetterer).
A escola “Marinheiro” recebeu
pintura na parte interna, com os
materiais fornecidos pela Prefeitura e o apoio da equipe e da
comunidade para a realização
dos trabalhos. Com recursos
próprios a escola adquiriu brinquedos para o playground. Também será feita a pintura externa
da unidade, conforme planejamento, após o término da pintura externa na escola “Elisa”.
Na escola “Cecy” foi feito o serviço de fixação das bases do prédio, que era necessário para sanar o problema das rachaduras.
Já a escola “Gláucia” receberá
novo forro nas salas de aulas e
corredor, cujos trabalhos se iniciaram nesta semana e serão
executados de maneira que não
prejudique o andamento das
aulas.
A escola “Elisa” e o prédio de
apoio do Complexo Esportivo
receberão pintura na área externa. Recentemente o Complexo
Esportivo, que é bastante frequentado pela população, também teve a pista de caminhada
ampliada em toda a extensão. E
a sede do projeto “Despontando Cidadãos”, de George Oetterer, recebeu pintura interna e

externa, com os materiais fornecidos pela Prefeitura e o
apoio da equipe e da comunidade para a realização dos
trabalhos. Houve ainda a parceria com o Mutirão Social do
Trabalhador que auxiliou na
revitalização da entrada.
“Temos feito a manutenção
e pequenas reformas seguindo um planejamento de prioridades. Neste semestre foi
possível atender as necessidades de cinco unidades, contando também com os parceiros dessas unidades. São
ações muito importantes, pois
sabemos o quanto o ambiente contribui para o processo
de ensino e aprendizagem”,
disse a secretária de Educação, Cultura e Esportes.
“Todas essas ações que temos realizado com foco na
manutenção e benfeitorias
nos prédios também contribuem para a melhora constante
da educação em nosso município. Esse é o nosso objetivo. Por isso, o planejamento
prevê o atendimento a todas
as unidades, gradativamente,
para beneficiar toda a rede”,
explicou o prefeito.

