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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.836, DE 1º
DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a convocação da III Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e dá outras providencias.”.

DECRETO Nº 1.837, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018.
“Altera o Calendário de Suspensão de Expediente nas repartições do Poder Executivo e dá outras providências.”.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de adequar o funcionamento das repartições municipais no
período de festividades de final de ano em razão dos procedimenVANDERLEI POLIZELI, Prefei- tos contábeis e financeiros a fim de resguardar o interesse público;
to Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
DECRETA
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto Art. 1º. Fica alterado o Calendário de Suspensões de Expediente nas reparna Resolução CONANDA nº tições da Prefeitura Municipal de Iperó, no mês de dezembro do exercício
202, de 14 de novembro de de 2018 e no mês de janeiro de 2019, conforme quadro que segue:
2017;
DECRETA
Art. 1º. Fica convocada a III
Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescentes, a ser realizada no dia 22 de novembro
de 2018, no período compreendido entre 9 e 12 horas, no Polo Cultural “Dr.
Arnaldo César Andrade”,
tendo como tema central:
“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das
Violências.”.
Art. 2º. Os demais artigos do Calendário de Suspensão de Expediente instituído pelo Decreto nº 1761, de 3 de janeiro de 2018 permanecerão inalterados.
Art. 2°. As despesas decorrentes deste decreto corre- Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publirão por conta de dotação c a ç ã o , r e v o g a d a s a s d i s p o s i ç õ e s e m c o n t r á r i o .
orçamentária própria do
órgão gestor municipal dos
Prefeitura Municipal de Iperó, 1º DE NOVEMBRO DE 2018.
Direitos da Criança e do
Adolescente.
VANDERLEI POLIZELI
Art. 3º. Este Decreto entrará
Prefeito Municipal
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disPublicada nesta Secretaria, em 1º de novembro de 2018.
posições em contrário.
JOYCE HELEN SIMÃO
Prefeitura Municipal de IpeSecretária de Planejamento e Desenvolvimento
ró, 1º DE NOVEMBRO de
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 1º de novembro de
2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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Obras em ruas do Jardim Gamero
seguem para segunda etapa
A s o b r a s nas ruas
das Mangueiras, Francisco
Gamero e dos Abacateiros,
localizadas no Jardim Gamero, decorrentes de um
convênio com o Governo
do Estado no valor de R$
143,7, tiveram a primeira etapa finalizadas nesta semana.
A primeira fase foi composta pela construção de
guias. Dia 12, foi iniciada a

segunda fase das obras. Com a
continuação, serão feitas todas
a pavimentações dessas ruas.
Além disso, ainda na primeira fase das obras, a Sabesp
iniciou a execução da implantação da rede de esgoto no bairro,
que já está em fase de finalização. Com a finalização, as residências serão ligadas na rede.
“Todas as obras executadas
nessas ruas são de extrema

importância para a valorização do bairro e, consequentemente, dos moradores, que esperavam ansiosos pela conquista dessas
melhorias”comenta o prefeito.
O término das pavimentações
e entrega das obras completas estão previstas ainda para
esse mês de novembro. ■

JUNTA MILITAR

Jovens participam da cerimônia
de Juramento à Bandeira
No período da manhã do dia 14, 104 jovens
iperoenses participaram do
ato cívico e realizaram o
Juramento Solene à Bandeira
Nacional, assumindo o compromisso de defender a Pátria,
caso sejam convocados, e,
em seguida receberam
o
Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI).
A cerimônia aconteceu em
dois momentos. O primeiro na
escola municipal “Marinheiro
Mariz e Barros”, no bairro de
George Oetterer e o segundo
no Polo Cultural, no centro. A
cerimônia foi conduzida pelo
delegado da 15ª Delegacia de
Serviço Militar, Capitão Kleber

Luiz Kerber e estiveram presentes compondo a mesa para a
entrega dos CDI’s, os oficiais
da Aramar, Capitão de fragata, Paulo Rocha e o sub oficial
Fuzileiro Naval, Carlos Augusto
de Oliveira, também o secretário
da Junta Militar de Tatuí, Márcio
Aparecido Vieira, a secretária da
Junta Militar de Iperó, Sara Valentim Corrêa Pedroso, o Gestor
de Segurança Pública, Tenente
José Machado, o comandante
da GCM de Iperó, Sidney Jorge
da Silva e o secretário de Governo de Iperó, além de amigos e
familiares dos jovens.
O alistamento é um compromisso obrigatório por lei e,
caso não seja realizado, pode

acarretar transtornos na emissão de documentos e nas
demais ocasiões em que é
exigido. Para os jovens que
completaram 18 anos em
2018 deverão procurar a
Junta do Serviço Militar (JSM)
à partir de janeiro de 2019.
A JSM de Iperó fica na Casa
do Cidadão, situada à rua
Costa e Silva, 195. O atendimento é de terça a sexta-feira,
das 8 às 11h e das 13 às 16h.
Em George Oetterer, acontece na Subprefeitura, toda
segunda-feira, das 9 às 11h30
e das 13 às 15h30.
Mais informações: 32661615.■■

I Workshop Ambiental
será realizado na FLONA
de Ipanema
Organizado e coordenado
pelo ICMBio (equipe da FLONA
de Ipanema), em parceria com a
Prefeitura Municipal de Iperó, Secretaria do Meio Rural Ambiente
e Turismo-Serat, RMB, Associação
FLANAR e, ainda, contando com
o apoio do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo (CTMSP),
Amazônia Azul Tecnologias de
Defesa S.A. (AMAZUL) e VEOLIA, serão realizados dois dias
o Workshop de Educação Ambiental.
O objetivo desse evento é
promover debates, explanações,
oficinas e mesas de discussão
com mediadores devidamente
capacitados, com a participação
dos diversos segmentos da sociedade (iniciativa pública, iniciativa
privada, ONGs, legislativo, instituições de ensino, representantes
da sociedade civil, etc), de modo
a obter subsídios para consolidar o
Programa de Educação Ambiental
( PEA) para a Floresta Nacional de
Ipanema.
A partir do Programa de Educação Ambiental construído no
workshop, pretende-se fomentar,
entre outros assuntos, a importância da Unidade de Conservação
para o Município de Iperó, formar

agentes de Educação Ambiental
e apoiar programas já desenvolvidos por iniciativa das instituições
participantes do eventos.
Considerando os objetivos de
desenvolver um programa dessa
natureza e o público-alvo que irá
recepcionar o PEA, a partir de
debates e de oficinas que serão
realizadas durante os dias 27 e
28 de Novembro e estabelecer a
metodologia, o planejamento, o
cronograma e as responsabilidades para a efetiva implementação
do PEA.
Serão dois dias de discussão,
sendo o primeiro com palestras
expositivas e o segundo dia de
oficinas técnicas com discussões
participativas.
O desenvolvimento destas oficinas visa estabelecer estratégias
para três públicos-alvo principais:
Público interno FLONA (Estudantes, agentes multiplicadores,
visitantes e usuários da Flona,
bem como Moradores da UC e
servidores da FLONA); Público
alvo do entorno imediato: agentes multiplicadores para Educação
Ambiental e público alvo do município de Iperó: secretarias municipais (meio ambiente, educação,
assistência social, etc).■
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CAMPEONATO VARZEANO

Mais de 300 alunos dos Projetos
recebem Cordão de Capoeira

Confira como foi a rodada
do fim de semana

Na última semana, na
quadra das Escolas Municipais “Dona Cecy Monteiro
Oetterer” e ‘’Marinheiro Mariz e Barros’’, em George Oetterer, foi realizada a II Entrega
dos Cordões de Capoeira aos
alunos dos projetos “Bem
Me Quer”, ‘’Despontando
Cidadão’’ e “Criando Laços”,
que desenvolvem atividades
no bairro. A iniciativa é uma
parceria entre a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), por meio
do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), e
a Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes. Além dos
alunos, estiveram presentes
os professores, coordenadores e familiares, que acompanharam a cerimônia.
‘’Tivemos desde os nossos
alunos de inclusão até os
nossos menores, gingando e
fazendo os movimentos do
jogo. Era muito orgulho para
os pais vendo a criançada
avançando de faixa, o que
parece uma brincadeira, mas
é pura regra, ritmo e respeito.
Parabéns a todos os envolvidos que trouxeram e pro-

Desde o dia 21de Outubro, o
Campeonato Iperoense de Futebol
Varzeano 2018, promovido pela
Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Esportes, anima os domingos com a realização de jogos
no Campo Praxedão. No último
final de semana, quatro jogos
fizeram parte da rodada: São José
2 x 0 SACI, Vila Real 3 x 2 Atlético
Iperoense e Juventude 1 x 0 Guarapiranga.
‘’As equipes se apresentaram nesta
rodada com uma bela participação
durante as partidas, apresentaram
bom futebol, respeito mútuo e
disciplina. As torcidas estiveram
presentes e viram bons lances nos
jogos.’’, conta o Chefe da Divisão
de Esportes, Ricardo Vieira.

porcionaram a cada uma de
nossas crianças essa atividade.
Agradeço muito à Prefeitura de
Iperó e as Secretarias sempre
se juntam para atender a todos
estes alunos. Este trabalho que
teve início ano passado somente em caráter experimental no
Bem Me Quer, que este ano
veio com brilho total, trazendo
esta luz que foi com centenas
de alunos atendidos, como
pudemos ver nas formaturas
deste ano.’’, conta a Coordenadora do Projeto Bem Me
Quer, Fernanda Tonin.
O Grupo de Capoeira Cordão de Ouro, de Sorocaba,
estava presente e fizeram o
‘’Batismo’’ em mais de 300
crianças dos Projetos que receberam o cordão.
O ‘’Batismo’’ é a entrega
do cordão e fazer o jogo de
capoeira, com cada aluno
que cantou e fez o jogo para
os pais e presentes. A equipe
do CRAS, junto aos mestres
Eliel Ramos dos Santos, o
‘’Invertebrado’’ e Valdemir
Prerira Barbosa, o ‘’Chorão’’,
conseguiram confeccionar um
cordão para cada formando
para o dia da formatura, que

foi escolhida para o mês
de Novembro por ser mês da
Consciência Negra, onde foi trabalhado com os alunos a história
da capoeira, que foi trazida para
o Brasil por nossos ancestrais
negros, assim ensinando cultura
e valores aos alunos.
Eliel Ramos dos Santos, conhecido no mundo da Capoeira
como Contramestre ‘’Invertebrado’’, conta que é muito
gratificante dar uma oportunidade para essas crianças terem
contato com a arte da Capoeira.
’’Tento proporcionar a eles mais
do que eu pude conquistar e
mostrar a eles que não é só um
esporte, mas uma filosofia de
vida. Por isso ensino capoeira.
Não porque espero que todos
se formem capoeiristas, mão
porque espero que todos sejam
mestres de capoeira e joguem
capoeira a vida toda, para que
eles conheça a beleza. Para que
esteja mais perto de um infinito
além deste mundo, para que
tenham algo a se agarrar e
para que tenham mais amor,
mais compaixão, mais gentileza
e bondade. Resumindo, mais
vida.’’, destaca.■

Os jogos são disputados na categoria livre e direcionada a equipes
sediadas em Iperó com as próximas
rodadas previstas para domingo,
25/11.
Para o campeonato deste ano estão inscritas 19 equipes: Associação
de Moradores do Bairro Bela Vista,
Canabrava, Família Barão, Atlético
Iperoense, Guarapiranga, Saci, Santa Rita, Juventude, São Jorge, Vila
Real, São José, Jd. monções, George
Oetterer, Alvorada, Os meninos,
Audax, Craque do Futuro, Atlético
George e Associação Ponte.
Os jogos são abertos ao público
e acontecem aos domingos, à
partir dàs 10h, sempre no Campo
Praxedão. ■
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Mutirão contra dengue será realizado
dia primeiro de dezembro

Agricultores participam
de curso de Operador de
Trator Agrícola

No período de 26 a 30
de novembro acontecerá a Semana Nacional de Mobilização
contra o Aedes Aegypt, ação
que é realizada pela Prefeitura
de Iperó por meio da Secretaria
de Saúde que tem o objetivo de
prevenir as arboviroses: dengue,
chikungunya e Zika vírus, doenças transmitidas pelo mosquito.
No dia 1º de dezembro, sábado, segundo a coordenadora
da equipe de Vetores, Adriana
Aguiar Oliveira, será realizado o
mutirão de Combate a Dengue,
ação que atingirá somente as
áreas críticas do município,
como o bairro Vileta, bairro de
George Oetterer entre outros.
A proposta dessa ação é promover uma grande varredura
para retirada e eliminação de

criadouros do mosquito, para a
promoção do ambiente seguro
e saudável, livre das arboviroses.
“Esta ação concentrada com
certeza vai impactar positivamente na diminuição da infestação
do mosquito”, disse a coordenadora da equipe de Vetores.
O calor e as chuvas são típicos
das estações primavera e verão,
tornando o ambiente propício
para a instalação de criadouros
e proliferação do Aedes. É nesse
momento que as ações de prevenção têm maior eficácia em
proteger a população contra as arboviroses. O controle do mosquito
depende de constante vigilância
nos locais onde ele mais prolifera.
Para isso, destacamos o Decreto 62.130 de 29/07/2016, que
determina: “todo órgão público

deve constituir Brigada
de Combate ao Aedes para
manter a vigilância e o controle do Aedes aegypti, de
acordo com orientação da
Sucen”. Lembrando que os
inservíveis coletados pela população terão destino definido
pelo órgão municipal, já os
inservíveis gerados nos prédios
públicos estaduais deverão
ser encaminhados aos órgão
próprios de destinação ou ao
Fundo Social de Solidariedade.
O prefeito também destacou a importância da prevenção “É preciso que os moradores estejam atentos e colaborem com a equipe, pois é uma
ação que envolve a todos, e
somente juntos teremos ótimos resultados”, observou. ■

Entre os dias 5 e 9 de novembro, a Prefeitura de Iperó por
meio da Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo (SERAT) em
parceria com o SENAR e o Sindicato Rural de Boituva realizaram
o curso de Operador de Trator
Agrícola. Cerca de quinze agricultores do município e funcionários
da SERAT participaram do curso.
As aulas, ministradas pelo instrutor do SENAR, Euvaldenir Carareto, foram desenvolvidas com
partes teóricas e práticas. Os
participantes foram capacitados
dentro dos seguintes temas:
- Reconhecer e entender a fun-

cionalidade dos maquinários e
implementos agrícolas
- Fazer as regulagens corretas
para cada tipo de implemento
agrícola e trabalho desejado
- Manutenção básica
- Segurança básica e uso de EPIs
- Reconhecimento de tipos de
solos
- Conservação de solo
Diversos cursos estão sendo
planejados para o próximo
ano por meio da parceria com
o SENAR e serão divulgados
futuramente nos meios oficiais
da Prefeitura. ■

