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ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº070/2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ NO USO
DE SUAS TRIBUIÇÕES LEGAIS
E REGIMENTAIS RESOLVE:
Considerando o dia 15 de novembro como sendo o Dia da
Proclamação a República. Considerando o dia 20 de novembro
como sendo Feriado Municipal
em Homenagem ao Dia Nacional
da Consciência Negra, instituído
pela Lei Municipal n.º 681/2009.
Considerando o Decreto do
Executivo Nº 1.761, DE 3 DE
JANEIRO DE 2018. “Institui o
Calendário de Suspensão de Expediente nas repartições do Poder Executivo para o exercício de
2018 e dá outras providências.”,
publicado na Edição n.º575
do Jornal Oficial do Município:
Artigo 1º- Fica suspenso, integralmente o expediente na
Câmara Municipal de Iperó nos dias: 16/11 (sexta-feira) e 19/11 (segunda-feira).
Artigo 2º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões “Grácio Antonio Vieira”, em 07 de novembro
de 2018.
SERGIO POLI SIMON
Presidente
Publicado e registrado nesta secretaria em 07 de novembro de
2018.
LEI COMPLEMENTAR Nº
153, DE 8 DE NOVEMBRO
DE 2018.
“Altera a redação dos artigos
2º e 5º da Lei Complementar nº
118, de 8 de outubro de 2015
que ‘Autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis localizados nas áreas públicas
declaradas de interesse social,
especificamente, no núcleo Novo
Horizonte, na forma que especifica e dá outras providências.’.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município 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. O artigo 2º da Lei Complementar nº 118, de 8 de
outubro de 2015 passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. A alienação gratuita prevista no artigo 1º terá como

requisitos
mínimos:
I - Posse de boa-fé, comprovada por justo título consistente
em escrito público ou documento particular, ou, em caso
de inexistência ou dubiedade,
posse exercida, sem oposição,
há mais de 05 (cinco) anos,
por si ou seus antecessores;
II - O lote que for objeto da
alienação gratuita ser destinado
à moradia e/ou ao exercício de
atividades econômicas, profissionais, filantrópicas ou de associações sem fins lucrativos, desde
que estejam de acordo com o
disposto na legislação vigente;
III - O donatário deverá ter renda
familiar não superior a 5 (cinco)
salários mínimos, conforme estabelecido pelo inciso I, do §5º
do artigo 31 da Lei Federal nº
9.636, de 15 de maio de 1.998;
IV - O donatário não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, conforme estabelecido pelo inciso II, do § 5º
do artigo 31 da Lei Federal nº
9.636, de 15 de maio de 1.998.
§1º. Para a comprovação do
lapso temporal exigido pelo
inciso I do caput deste artigo,
aceitar-se-á todo e qualquer
documento definido como justo título ou não, todos os contratos de transmissão desde o
instrumento de doação emitido
pela administração pública em
decorrência da Lei Municipal nº
42, de 21 de agosto de 1996
e/ou como prova testemunhal.
§2º. A prova testemunhal
constante do §1º deste artigo deverá ser efetivada por
meio de declaração com firma reconhecida assinada por,
no mínimo, 03 (três) pessoas.
§3º. Caso o donatário final não
preencha os requisitos previstos
nos incisos III e IV, o município
deverá, deflagrar as medidas
necessárias com vista à transferência onerosa dos respectivos imóveis, observando no
que couber o disposto na Lei
Federal nº 8.666/1993 e na
Lei Federal nº 13.465/2.017.
Art. 2º. O artigo 5º da Lei Complementar nº 118, de 8 de
outubro de 2015 passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º. O contrato de alienação
gratuita, instrumentalizado por
título de propriedade, será expedido pelo município em favor do
donatário, com fundamento em
sua autonomia político-administrativa conferida pelo artigo 30,
inciso II, da Constituição Federal,

ção Federal, e, conterá clausula IPERÓ, EM 8 DE NOVEMBRO DE
2018.
de inalienabilidade por 5 (cinco) anos, sob pena de retrocesVANDERLEI POLIZELI
são, nos termos do inciso I e
Prefeito Municipal
II, do § 4º do artigo 31 da Lei
Federal 9.636, de 15 de maio
de 1.998.Art. 3º. Os demais ar- Publicada nesta Secretaria, em 8
de novembro de 2018.
tigos da Lei Complementar nº
118, de 8 de outubro de 2.015
JOYCE HELEN SIMÃO
permanecerão
inalterados.
rt. 4º. Esta Lei Complementar Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as dispoANEXO II - SÚMULA DE
sições em contrário.
ATRIBUIÇÕES - COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, EM 8 DE NOVEMBRO DE
(...)
2018.
SECRETARIA DE MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO
CHEFE DA DIVISÃO DE MEIO
AMBIENTE
Publicada nesta Secretaria, em 8
de novembro de 2018.
- Chefiar, coordenar e planejar as ações da Secretaria na
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e elaboração de ações, projetos
e programas voltados à elaboDesenvolvimento
ração, implantação e acompaLEI COMPLEMENTAR Nº nhamento da política ambiental
154, DE 8 DE NOVEMBRO e da defesa do meio ambiente;
- Planejar, organizar, executar
DE 2018.
e controlar a política ambien“Altera o Anexo II - Súmula de tal do Município juntamenAtribuições - Comissionados - da te com o Secretário da pasta;
Lei Complementar nº 147, de 6 - Chefiar, orientar e auxiliar no
de dezembro de 2017 que ‘Dis- desenvolvimento de ações, rotipões sobre a reestruturação ad- na administrativa e burocrática
ministrativa do Poder Executivo e e outras atividades inerentes ao
dá outras providências.’ com rela- funcionamento do departamento
ção aos cargos que especifica.”. e dos projetos de meio ambiente;
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito - Promover estudo e desenvolver
do Município de Iperó, Estado ações, projetos e programas para
de São Paulo, no uso de suas otimizar o desenvolvimento de
atribuições legais, FAZ SABER projetos ambientais e correlaQUE A CÂMARA MUNICIPAL tos no âmbito do município;
APROVOU E ELE SANCIONA E - Promover e desenvolver ações,
PROMULGA A SEGUINTE LEI: projetos e programas visanArt. 1º. O “Anexo II - Súmula de do garantir o desenvolvimento
Atribuições - Comissionados”, de parcerias com os munícino que se refere aos cargos de pes e instituições públicas e
CHEFE DA DIVISÃÕ DE MEIO privadas voltados à cultura;
AMBIENTE da Secretaria de - Auxiliar e monitorar no cumpriMeio Rural, Ambiente e Turismo mento da legislação ambiental;
e CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS - Desenvolver mecanismos e
E APROVAÇÃO DE PROJETOS da instrumentos para a preservação
Secretaria de Obras passará a vi- do meio ambiente e melhoria da
gorar com a redação constante do qualidade de vida da população;
anexo desta Lei Complementar. - Promover articulação com
Art. 2º. Os demais artigos da entidades públicas ou privaLei Complementar nº 147, das, internas ou externas, para
de 6 de dezembro de 2.017 execução e desenvolvimenpermanecerão
inalterados. to de projetos ambientais;
Art. 3º. Esta Lei Complemen- - Promover a articulação com
tar entrará em vigor na data os órgãos ambientais de oude sua publicação, revogadas tras esferas de governo, a nível
as disposições em contrário. de fiscalização e com as orgaPREFEITURA MUNICIPAL DE nizações não governamentais
IPERÓ, EM 8 DE NOVEMBRO DE que atuem na área ambiental;
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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- Coordenar, planejar e supervisionar ações para o estímulo
da Educação Ambiental nas
escolas; - Planejar, coordenar e
fomentar a implantação, recuperação e manutenção de áreas
verdes urbanas e áreas de proteção ambiental do município;
- Realizar a articulação das
relações públicas de contatos
com os demais órgãos governamentais e entidades não governamentais de defesa ambiental;
- Zelar pela guarda e conservação do patrimônio, materiais e equipamentos pertencentes ao departamento;
- Chefiar e coordenar os trabalhos dos servidores que lhe
são subordinados, responsabilizando-se pelo desempenho eficiente e eficaz dos
trabalhos que lhe são afetos,
promovendo o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
-Estabelecer
diretrizes
que norteiem as atividades
do
departamento;
Planejar, organizar, coordenar,
gerir e controlar as ações necessárias à consecução dos
objetivos da unidade, de acordo com as políticas e diretrizes
da Administração Municipal;
- Elaborar planos e previsões
na sua área de atuação para a
proposta orçamentária anual;
- Acompanhar e controlar o
cumprimento de prazos e a
tramitação dos expedientes e
processos do departamento;
- Elaboração, aprovação e análise de projeto ambiental de regularização fundiária de interesse
social (REURB-S) e de regularização fundiária de interesse específico (REURB-E) e/ou outros
de estudo técnico ambiental;
- Desempenhar outras ações
que, por suas características, se
incluam na sua esfera de competência.
(...)
SECRETARIA DE OBRAS
(...)
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E
APROVAÇÃO DE PROJETOS
- Coordenar, orientar e supervisionar a análise, correção e
aprovação de projetos de construção, reformas e regularização de construção na cidade,
com vistas ao cumprimento do
Código de Obras e demais legislações locais pertinentes;
- Coordenar, orientar e supervi-

isionar a análise e autorização para a expedição de alvarás de licença para construção, demolição, reforma e
regularização; - Planejar, coordenar e supervisionar ações e
projetos visando à orientação
da população e empresas sobre as normas e leis que regem
as edificações no município;
- Elaboração, aprovação e análise de projeto urbanístico de
regularização fundiária de interesse social (REURB-S) e de
regularização fundiária de interesse específico (REURB-E);
Desempenhar
outras
ações que, por suas características, se incluam na
sua esfera de competência.
LEI COMPLEMENTAR Nº
155, DE 8 DE NOVEMBRO
DE 2018.
“Autoriza o Poder Executivo a
conceder abono salarial aos servidores do quadro efetivo de pessoal e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município 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
autorizado a conceder abono
salarial mensal aos servidores
municipais ocupantes de cargos
de provimento efetivo e, que se
encontrem nessa condição, bem
como, aqueles regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho
contratados temporariamente
nos termos da Lei Municipal nº
557/2006 (alterada pela Lei Municipal nº 605/2007) no valor de
R$ 105,00 (cento e cinco reais), a
partir do mês de outubro de 2018.
Art. 2º. O benefício instituído
pela presente Lei Complementar
aplica-se aos servidores ativos,
aposentados, pensionistas e aos
Conselheiros Tutelares e será
incorporado aos vencimentos a
partir do mês de janeiro de 2019.
§1º. Para o cumprimento do
previsto no caput e §1º deste
artigo o Poder Executivo adotará as providências necessárias no sistema de gestão da
folha de pagamento lançando-se as diferenças apuradas em
cada cargo em evento especialmente criado para esse fim.
§2º. Os reflexos do abono
concedido por esta Lei produzirão efeitos na remuneração
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mensal dos servidores à partir de 1º de janeiro de 2019.
Art. 3º. O abono será devido desde janeiro de 2018 aos servidores
do quadro do magistério e desde
de maio de 2018 no que se refere
aos demais servidores públicos.
§1º. As diferenças apuradas
com relação aos períodos constantes do caput do art. 3º serão
pagas de forma parcelada, no
exercício de 2019, conforme
disponibilidade orçamentária.
§2º. Para o cumprimento do
previsto no caput e §1º deste
artigo o Poder Executivo adotará as providências necessárias no sistema de gestão da
folha de pagamento lançando-se as diferenças apuradas em
cada cargo em evento especialmente criado para esse fim.
Art. 4º. As despesas com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 5º. Esta Lei Complementar
entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus
efeitos à data de 1º de outubro
de 2018, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, EM 8 DE NOVEMBRO DE
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 8
de novembro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
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ADOÇÃO

Prefeitura recebe novos ônibus
adaptados
A Prefeitura de Iperó
recebeu na última terça-feira
(6) por meio de um convênio firmado com o FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação),
dois novos ônibus escolares.
Os veículos que juntos somam o valor de R$ 428,8 mil
são Urbano Escolar Acessível
– ONUREA e Rural Escolar (ORE), ambos adaptados
para transportar cadeirantes.

Um dos veículos, que é caracterizado como micro-ônibus,
possuem 31 lugares e tem o valor
de R$ 199,9 mil. Já o outro, possui 59 lugares, sendo um ônibus,
com o valor de R$ 228,9 mil.
“Os novos veículos é um
complemento em nosso transporte para os alunos do município e contribuirão para melhores condições a toda a rede
municipal, juntamente com
os projetos, a APAE e a área

de esportes.” disse o prefeito.
O micro-ônibus e o ônibus
são resultados dos pedidos
feitos em junho, na sede do
FNDE em Brasília, durante
uma reunião entre o prefeito, a secretária de Educação,
Cultura e Esportes e o diretor
de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE,
Leandro José Franco Damy.■■

Equipe da Casa de
Acolhimento realiza
palestra

A equipe da Casa de Acolhimento de Iperó participou,
na última quarta-feira (31), do
“Curso Preparatório para Casais
Pretendentes à Adoção’’.
Realizado na Fundação Pátria, o
curso oferecido pela Vara da Infância e Juventude, por meio de sua
equipe técnica, foi ministrado para
25 interessados de Iperó e Boituva
que estão na fila de adoção e já
cadastrados perante o Juízo ou
com interesse de se cadastrar.
Pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, o curso é obrigatório
e visa à preparação psicossocial e
jurídica dos interessados. Trata-se
de um momento de reflexão e
informação, divisão de experiências e expectativas, realizadas em
grupo e para o grupo.
Organizado pela Psicólogo e Assistente Social do Fórum, o curso
contou com a participação das advogadas, Dra. Indra Colin Nardini
e Dra. Patrícia Helena Alves Teles
e ainda de profissionais da equipe
da Casa de Acolhimento de Iperó
- Isli Demétrio, coordenadora e Teresa Arruda , psicóloga do serviço
que foram convidadas a ministrar
uma palestra sobre a Casa de
Acolhimento, suas rotinas, adoção
tardia e ainda sobre as expectativas das crianças e adolescentes de
ser inseridos num núcleo familiar.
“Um dos objetivos de nossa
participação foi conceituar os
principais fatores envolvidos na
adoção tardia, o direito da criança
à convivência familiar e entender

a importância do reconhecimento
da filiação sócio afetiva. Os casais
que geralmente querem adotar
uma criança, optam pelos recém-nascidos, com a pele clara, com
menos de três anos e sem deficiência física ou mental, na maioria das vezes, esquecendo de que
a adoção além de ter que ser feita
com amor, tem que ser feita com
respeito pela criança que está na
fila de espera e demonstrar para
essas famílias que se ela acha que
pode dar amor a uma criança
abandonada, também é capaz de
aceitar ela e lhe amar do jeito que
ela é.”, conta a Coordenadora da
Casa de Acolhimento de Iperó, Isli
Demetrio.
Segundo a juíza da Vara da Infância e Juventude, Dra. Heloísa
Helen Franchi Nogueira Lucas,
“Busca-se, no curso, trazer os interessados à realidade da adoção
e dos menores que estão disponíveis à adoção, as alegrias e as
dificuldades do ato, assim como
orientar os postulantes acerca do
procedimento judicial, tanto da
destituição da criança da família
de origem, quanto do próprio
trâmite da adoção.”.
Para mais informações sobre
adoção, os interessados devem
procurar a Vara de Infância e Juventude da Comarca de Boituva,
que é responsável pelos processos
de adoção envolvendo crianças
e adolescentes das cidades de
Boituva e Iperó. ■
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Alunos do Projeto Bem Me Quer
produzem livros

Projeto realiza o Vº
Acampamento de Verão
Senshikai

O Projeto Bem Me
Quer, do bairro Geoge Oterrer, vem realizando desde
Março o ‘’Projeto Era Uma
Vez’’, onde os alunos trabalharam contos de fadas em
vários gêneros literários. Na
última semana, o Projeto
deste ano foi finalizado e os
alunos produziram seus próprios livros.
A construção dos livros
se deu com a escolha dos
temas em cada sala, os alunos
fizeram a escolha após terem
trabalhado durante o ano
todos os contos, escolheram
o que mais gostaram e reproduziram a história ilustrando
de formas criativas com dobraduras, colagens, pinturas,
recortes, reaproveitamento
de materiais, releituras, recontos, fizeram as capas
e levaram para suas casas
para recontarem para seus
pais e familiares as histórias
trabalhadas em sala de aulas
e ilustradas com sua autoria.
‘’Quando propomos este
trabalho tentamos fazer com
que nossas crianças melhorem sua linguagem oral,

ampliem seu repertório linguístico, socializem com os
amigos e familiares contando e
recontando tudo o que viram,
ouviram e assistiram, desenvolvam o pensamento de reflexão
sobre as atitudes corretas e erradas que as histórias trazem,
capacidade de dramatizar e
interpretar ou entender um
história ou situação de texto
ou da vida, explorar diversos
tipos de linhagens como a
linguagem oral, verbal, textual,
plástica, musical, tátil, dramática, sensitiva e a principal, o
amor pela leitura. Lembrando
que a nossa faixa etária é de 3
a 6 anos e que muitos de nossos ainda não possuem leitura
convencional então o reconto
é de memorização.’’ conta a
Coordenadora do Projeto Bem
Me quer, Fernanda Tonin.
Por meio de um parceria
com a Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social-Sads, o projeto contou desde
o início com a contadora de
histórias Preta Ferreira, que
enriqueceu o trabalho com as
crianças. Segundo ela, o projeto é essencial para as crian-

aprendem o valor da amizade, do respeito, da obediência e
do amor, desenvolvem o hábito
da leitura e a criatividade. Contos de fadas ajudam as crianças
a lidar com sentimentos negativos como frustração, rivalidade,
inferioridade, tão comuns na
infância. Os contos aumentam
a auto estima das crianças, a
gente percebe no olhar e na
expressão delas.’’, destaca.
O ‘’Projeto Era Uma Vez’’
acontece desde 2013, e tem por
objetivo trabalhar a leitura e a
escrita desde a primeira infância,
momento em que iniciam seu
processo de alfabetização mesmo que de forma indireta, uma
forma prazerosa e significativa.■

No último fim de semana os
alunos do projeto de karatê ‘Criança que Luta,Vence’ com apoio da
Prefeitura de Iperó, participaram,
do dia 2 ao dia 4, do “Vº Acampamento de Verão Senshikai”,
realizado na Chácara Sena, no
Jardim Vitorino em Iperó. Os alunos, acompanhados por vários
profissionais capacitados, puderam
participar de brincadeiras, atividades físicas com apoio da professora
Isabela Politani, dinâmica em grupo
realizada pela ONG Trupalhaços de
Iperó, além de aulas de karatê com
os professores senseis Alex Calixto, Ivania Ricezi Calixto e Robson
Menezes.
O evento foi uma iniciativa do
projeto “Criança que Luta, Vence”
que contou com apoio também
de comerciantes locais e amigos.
Neste dia estiveram presentes os
mestres Hanshi Reyes e Francisco
Catalan Munhoz, ambos do Chile, que participaram da bancada
que avaliaou 5 alunos do projeto,
avaliação que inclui a parte física,
técnica, luta e disciplina dentro e
fora do tatame, esta última, explica
o sensei Alex Calixto, é essencial
pois é uma norma do projeto que
leva em conta o rendimento escolar
dos alunos fora do projeto. Após a
avaliação os alunos foram aprovados e se tornaram faixas marrons,
ponta preta.
O aluno Davi Ricardo Santos Rodrigues, que faz parte do Projeto
desde 2013, conta que teve uma
grande experiência. ‘’Foi divertido
participar, obtive aprendizado,
novas técnicas e novas amizades.

Adorei as brincadeiras, a gincana, a piscina e o futebol com os
amigos, já estou ansioso pelo
próximo’’, disse.
“Este foi o maior evento que
realizamos, foram três dias intensos de disciplina, aprendizado
sem deixar a diversão de fora. É
gratificante ver o sorriso no rosto
de cada um dos nossos alunos,
é o que faz tudo valer a pena”,
disse o responsável pelo projeto
e professor, Alex Calixto.
O projeto Criança que Luta,
Vence atualmente atende mais
de 180 crianças e adolescentes,
com pólos que se encontram na
área central, Bacaetava e George
Oetterer.■
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SAÚDE

SEGURANÇA

SAMU tem novo endereço à partir
de novembro

GCM participa de curso
Tactical Feminino

Atendendo a solicitação
do Governo Federal, o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU - passou
a funcionar em nova sede
neste mês de novembro.
Segundo a notificação recebida pela Prefeitura de Iperó,
após vistoria da Coordenação
Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, o
SAMU deveria ter funcionamento em local adequado,
com características específicas,
tais como, cobertura para os
veículos, garagem ampla, salas,
cozinhas, quartos e banheiros
independentes para as equipes.
Se desatendida a notificação, os
repasses e serviços seriam cessados acarretando prejuízos à população, ao serviço e aos atendimentos realizados na cidade.
A decisão de mudança,
além da notificação, considerou ainda a reforma do Pronto
Atendimento que está em
andamento, as condições precárias do local em que estava
instalado, a ausência de imóvel
próprio que atendesse as especificações para o serviço, a
localização que fica próxima das
sedes da Polícia Civil e da Polícia Militar e ainda a busca por
local com mínimo de conforto
para a equipe do SAMU que
atua de prontidão diariamente, 24 horas por dia, salvando
vidas e garantindo um aten-

dimento de qualidade à toda
população e usuários do serviço.
Antes de escolher o local em
que está agora sediado o SAMU,
a Prefeitura de Iperó realizou contato com as imobiliárias locais em
busca de imóveis na área central
que atendessem as especificações
obrigatórias para a execução dos
serviços, especialmente, com
garagens com alturas superiores
aos padrões habituais em razão da
altura dos veículos utilizados pelo
serviço. Não foram localizados
imóveis com essas características
levando a locação do imóvel atual
em 13 de agosto 2018. O local é
de propriedade da Sra. Ana Severo
dos Santos Gomes e não pertence
mais a família do ex-Vereador
Francisco Antonio Coutinho,
conforme falsas notícias veiculadas no último final de semana.
As “fake news” são maliciosas
e tem intenção única de macular
a imagem e transparência da
Administração Municipal, sendo
importante destacar que o local
atende as especificações para
validação pelo ente conveniado.
Atualmente, a Prefeitura de
Iperó recebe R$ 13.125,00 mensais como unidade habilitada para
garantir a prestação dos serviços
à população e conta com duas
ambulâncias para a execução
dos serviços que são controlados
por uma Central de Regulação
Regional (192), não ligado diretamente à Secretaria Municipal

de Saúde. O SAMU, que
passou a funcionar na Rua dos
Moreiras, nº 250, Centro, é
um serviço pré-hospitalar que
visa conectar as vítimas aos
recursos que elas necessitam
com a maior brevidade possível
realizando atendimentos precoce às vítimas em situação de
urgência ou emergência, que
possam levar a sofrimento, a
sequelas ou mesmo à morte.
Com a mudança e adequação
do espaço passaremos de unidade habilitada para unidade
habilitada e qualificada com
aumento do repasse para R$
21.919,00 mensais com os
quais a locação, outras necessidade e investimentos no
serviço serão custeados.
Aos interessados em mais
esclarecimentos, a Prefeitura
de Iperó destaca que toda documentação está a disposição
dos munícipes, associações e
órgãos de fiscalização (Poder
Legislativo, Poder Judiciário,
Ministério Público e Tribunal
de Contas). Os pedidos podem
ser formulados diretamente
no Paço Municipal, localizado
na Avenida Santa Cruz, nº
355, Jardim Santa Cruz, com
horário de funcionamento das
8h às 16h30, de segunda à
sexta-feira. ■

Com o foco da especialização e padronização do trabalho
desenvolvido pelas Guardas Civis
Municipais, a Escola de Formação,
Aperfeiçoamento e Especialização
(EFAE) de Sorocaba realizou o
curso Tactical Feminino, a fim de
prestigiar o mês do Outubro Rosa.
O curso foi realizado do dia 24
a 29 de outubro. As aulas foram
ministradas pelos corpos docentes
(Guarda Municipal de Sorocaba

e Policiais Civis pertencentes à
força especializada do Garra).
Os temas foram amplos, sendo sobre abordagem veicular,
conduta de patrulha, entrada
coberta, imobilização tática,
intervenção noturno, tiro tático
e CQB.
No curso, o município de Iperó
foi representado pela GCM 3ª
Classe Francieli Valesca Conceição. ■

