Iperó
JORNAL DE

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ACISO

Ações Cívico Sociais
oferecem serviços e
atrações para
munícipes em
George Oetterer

					

PÁGINA 7

EDIÇÃO 627 • 12/12/2018 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA •

BALONISMO

ABERTURA DO
NATAL
ESPETACULAR
ENCANTA
POPULAÇÃO
PAGINA 6

E-OUVE

PÁGINA
PÁGINA
EDUCAÇÃO

JARDINAGEM

Nova ferramenta Passeio encerra
para facilitar a
as atividades
comunicação da
do Programa
Prefeitura com a Mutirão Social
população
do Trabalhador
PÁGINA 6

PÁGINA 6

12ª edição do
“Ao Redor da
Ibero-América”
premia alunos
de Iperó
PÁGINA 7

2 › JORNAL DE IPERÓ - 12.12.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO LEI COMPLEMENTAR Nº (cento e cinquenta e cinco
156, DE 7 DE DEZEMBRO mil, seiscentos e quarenta
CONCURSO
DE 2018.
PÚBLICO 02/2018
e oito reais e cinquenta e
três centavos), constante da
A Prefeitura de Iperó, por “Autoriza o Poder Executivo avaliação anexa à presente
meio do Departamento de a efetivar a doação com en- Lei Complementar, nos terRecursos Humanos e da Se- cargo de bem imóvel, que mos da legislação vigente.
cretaria da Educação, Cul- especifica, à empresa YAN Art. 4º. Fica o Prefeito Mutura e Esportes, comunica QUÍMICA LTDA e dá outras nicipal autorizado a lavrar a
providências.”.
a convocação para o proviescritura pública de doação
mento de cargo em caráter VANDERLEI POLIZELI, Prefei- com encargo do terreno
efetivo. A chamada segui- to do Município de Iperó, descrito no art. 1º desta Lei,
rá a ordem dos candidatos Estado de São Paulo, no uso da qual deverão constar,
classificados nos termos do de suas atribuições legais, obrigatoriamente, as seEdital de Concurso Público FAZ SABER QUE A CÂMAguintes condições:
RA MUNICIPAL APROVOU E I - Ser o imóvel utilizado
n° 002/2018.
ELE SANCIONA E PROMUL- exclusivamente para a finaGA A SEGUINTE LEI:
LOCAL: Prefeitura de Iperó–
lidade constante desta Lei;
Art. 1º. Fica o Poder Execu- II - Iniciar a empresa donaAv. Santa Cruz, 355 –
tivo autorizado a outorgar tária as obras de ampliação
Jardim Santa Cruz.
escritura pública de doa- dentro do prazo de 180
DATA: 06.12.2018
ção com encargos, à em- (cento e oitenta) dias contaHORÁRIO: 09h30min
presa YAN QUÍMICA LTDA, dos da lavratura da escritura
DIRETOR DE ESCOLA –
inscrita no CNPJ sob nº
Classificado de nº 08.
de doação;
26.519.600/0001-54, esta- III - Admitir e manter no pribelecida na Avenida Paulo meiro ano de atividade das
Orientações:
1- Os candidatos deverão Antunes Moreira, nº 2225, novas instalações um númeapresentar cópia acom- no Distrito Industrial, em ro mínimo de 5 (cinco) empanhada dos originais da Iperó-SP, para ampliação
pregados;
Carteira de Identidade (RG) das instalações no ramo IV - Efetuar o pagamento
e Diploma ou Certificado de suas atividades, terreno do valor constante da avaacompanhado do respecti- urbano com área total de liação do imóvel que será
vo Histórico Escolar no mo- 1.521,04m², com a seguindestinado à:
te descrição:
mento da atribuição;
Reforço da fundação e me2- A escolha por procuração Um terreno urbano, sem lhorias no Centro de Educaserá feita mediante entrega benfeitorias, situado na ção Infantil “Alexis Soares
do respectivo instrumento Avenida Maria Conceição Nacif” no valor estimado
de mandato com firma re- Aparecida Andrade, consti- de R$ 76.437,70 (setenta
conhecida acompanhado tuído pelo lote nº 30, fun- e seis mil, quatrocentos e
de cópias reprográficas do dos, do Distrito Industrial trinta e sete reais e setenta
documento de identidade III, localizado a 97,69m, centavos), conforme planido procurador e do candi- do vértice formado pelas
lha anexa; e
dato que ficarão retidas; áreas 30 e 5, com Avenida Reforma do prédio utilizado
3- Os candidatos chama- Maria Conceição Aparecida como sede antiga pela Escodos que ultrapassarem o Andrade, com as seguintes la Estadual “Estação George
número de vagas somente medidas e confrontações: Oetterer” no valor estimado
escolherão em caso do não mede 49,92m, confrontan- de R$ 98.409,69 (noventa
comparecimento ou desis- do com a área 30; mede e oito mil, quatrocentos e
tência dos candidatos me- 30,50 do lado esquerdo nove reais e sessenta e nove
de quem da área 30 olha centavos), conforme planilhores classificados.
Mais informações podem para o imóvel, confrontanlha anexa.
ser obtidas diretamente no do com a área 29ª; mede §1º. O valor previsto nas alíDepartamento de Recursos 30,55 do lado direito, con- neas a e b do inciso IV deste
frontando com a área 6 e artigo será pago em 4 (quaHumanos.
mede 49,96m, nos fundos, tro) parcelas, da seguinte
Iperó, 10 de Dezembro de confrontando com a área
forma:
31 e totalizando a área de I - 1ª parcela - Na data da
2018.
1.5214,04m².
lavratura da escritura no vaDepartamento de Recursos Art. 2º. A doação com en- lor de R$ 80.000,00 (oitencargo será realizada por
Humanos
ta mil reais);
Secretaria de Educação, meio de procedimento es- II - 2ª parcela - Em até 30
pecífico e destinar-se-á, ex- (trinta) dias após a lavratura
Cultura e Esportes.
clusivamente, a ampliação da escritura no valor de R$
das instalações da empresa 31.615,79 (trinta e um mil,
YAN QUÍMICA LTDA, fican- seiscentos e quinze reais e
do vedada destinação diver- setenta e nove centavos)
sa da prevista nesta Lei.
por meio de boleto;
Art. 3º. A doação com en- II - 3ª parcela - Em até 60
cargo será realizada em ca- (sessenta) dias após a lavraráter oneroso, pelo preço tura da escritura no valor
estimado de R$ 155.648,53 de R$ 31.615,79 (trinta e

um mil, seiscentos e quinze
reais e setenta e nove centavos) por meio de boleto;
II - 4ª parcela - Em até 90
(noventa) dias após a lavratura da escritura no valor
de R$ 31.615,79 (trinta e
um mil, seiscentos e quinze
reais e setenta e nove centavos) por meio de boleto.
§2º. A Prefeitura Municipal
ficará responsável pela contratação das empresas que
realizarão as obras indicadas no inciso IV deste artigo
por meio de processo de licitação necessário.
§3º. Caso o preço obtido
nos processos licitatórios
seja inferior ao estimado
nas alíneas a e b do inciso IV
deste artigo e não totalizem
valor inferior ao da avaliação, a diferença poderá ser
devolvida à empresa donatária ou abatida da última
parcela.
Art. 5º. Com o cumprimento de todas as condições
previstas no art. 4º a empresa formalizará pedido junto
a Municipalidade a fim de
que seja expedida “Certidão de Cumprimento de
Obrigações” e lavrada escritura definitiva de doação.
Art. 6º. As despesas decorrentes da lavratura das
escrituras públicas de compromisso de doação com
encargo e de doação correrão por conta da empresa
donatária.
Art. 7º. Caso haja o descumprimento pela empresa
donatária das condições estabelecidas no art. 4º desta
Lei Complementar, o imóvel
da presente doação será revertido ao patrimônio municipal, na sua totalidade,
incluídas todas as construções e/ou benfeitorias a ele
incorporadas, sem direito a
qualquer retenção ou indenização.
Art. 8º. Faz parte integrante
desta Lei Complementar, a
avaliação do bem imóvel e
as planilhas de estimativa de
custos previstas nas alíneas
a e b do inciso IV do artigo
4º desta Lei.
Art. 9º. Compete às Secretarias de Administração e
Finanças e Planejamento e
Desenvolvimento, a adoção
de todas as providências e
procedimentos necessários
ao cumprimento desta Lei
Complementar.
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Art. 10. Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 7 DE DEZEMBRO DE
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 7 de dezembro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI COMPLEMENTAR Nº
157, DE 7 DE DEZEMBRO
DE 2018.
“Autoriza o Município de
Iperó a receber da Fazenda
do Estado de São Paulo, por
meio de doação com encargos, os imóveis que especifica, especificamente no
Horto Florestal, 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 Município
de Iperó autorizado a receber da Fazenda do Estado de São Paulo, por meio
de doação, nos termos do
artigo 11, inciso II, da Lei
Estadual nº 16.338/2016
e artigo 17, inciso I, alínea
“f”, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993,
os imóveis abaixo descritos
e caracterizados, constantes da matrícula nº 27.190
do Cartório de Registro de
Imóveis de Porto - Feliz-SP, designadas por Gleba
A-2, com 174.510,86m²,
Gleba
A-3,
com
50.389,15m², Gleba B-2,
com 21.111,74m² e Gleba
B -3, com 422.568,06m²,
respectivamente,
cadastrados na Prefeitura sob
nº
03.0072.0001.00,
03.0073.0001.00,
03.0069.0001.00,
03.0070.0001.00,
todos
localizados no Horto Florestal e inseridos em zona urbana, a saber:
I - Gleba A2 (Vila Bela Vista)

- Área de 174.612,99m²
TERRENO constituído por
uma área designada por
Gleba A2, situado na cidade de Iperó-SP, desta Comarca, com as seguintes
medidas e confrontações:
encontra-se na prinmeira
parte da Fazenda Bela Vista e tem início no ponto
1 localizado a 1.695,49m
com azimute 300º 45’07”
do ponto 16 da Gleba A4,
localizado na ponte de E.F.
Sorocabana sobre este rio,
no quilômetro 147,570m
do Ramal de Itararé, daí
segue em linha reta 51,14
m e azimute 114°03’52”
até o ponto 02; daí segue
em linha reta 51,90 m e
azimute 194°54’22” até
o ponto 03; daí segue em
linha reta 30,00 m e azimute 113°07’43” até o
ponto 04; daí segue em
linha reta 41,74 m e azimute 112°13’19” até o
ponto 05; daí segue em
linha reta 21,33 m e azimute 111°23’16” até o
ponto 06; daí segue em
linha reta 34,64 m e azimute 111°59’31” até o
ponto 07; daí segue em
linha reta 15,38 m e azimute 110°30’39” até o
ponto 08; daí segue em
linha reta 96,00 m e azimute 19°19’57” até o
ponto 09; daí segue em
linha reta 232,84 m e azimute 112°17’22” até o
ponto 10; daí segue em
linha reta 29,00 m e azimute 116°22’53” até o
ponto 11; daí segue em linha reta 23,47 m e azimute 9°27’58” até o ponto
12; daí segue em linha reta
35,76 me azimute 9°57’05”
até o ponto 13; daí segue
em linha reta 33,98 m e
azimute 10°42’23” até o
ponto 14; daí segue em linha reta 9,13 m e azimute
16°16’44” até o ponto 15;
daí segue em linha reta 6,32
m e azimute 29°23’21” até
o ponto 16; daí segue em
linha reta 390,84 m e azimute 124°53’25” até o
ponto 17 ; daí segue em
linha reta 17,13 m e azimute 112°27’38” até o
ponto 18; daí segue em
linha reta 106,24 m e azimute 112°27’38” até o
ponto 19; daí segue em linha reta 18,97 me azimute
102°57’53” até o ponto 20;
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daí segue em linha reta 18,58
m e azimute 98°26’42” até
o ponto 21; daí segue em
linha reta 27,98 m e azimute 111°40’43” até o
ponto 22; daí segue em linha reta 65,48 m e azimute
252°56’17” até o ponto 23;
daí segue em linha reta 3,11
m e azimute 248°49’06”
até o ponto 24; daí segue
em linha reta 29,32 m e
azimute 213°53’33” até
o ponto 25; daí segue em
linha reta 54,13 m e azimute 203°55’06” até o
ponto 26; daí segue em
linha reta 25,81 m e azimute 311°32’48” até o
ponto 26A; confrontando
do ponto 01 ao 26A com
a gleba A4; daí segue em
linha reta 15,09 m e azimute 311°32’48” até o
ponto 27; daí segue em
linha reta 46,00 m e azimute 308°10’06” até o
ponto 28; daí segue em
linha reta 78,83 m e azimute 303°20’28” até o
ponto 29; daí segue em
linha reta 30,95 m e azimute 286°35’01” até o
ponto 30; daí segue em
linha reta 41,56 m e azimute 286°35’01” até o
ponto 31; daí segue em
linha reta 100,15 m e azimute 285°40’18” até o
ponto 32; daí segue em linha reta 45,06 me azimute
285°13’25” até o ponto 33;
daí segue em linha reta 6,39
m e azimute 285°21’13”
até o ponto 34; daí segue
em linha reta 30,95 me
azimute 285°21’13” até
o ponto 35; daí segue em
linha reta 42,33 m e azimute 284°22’28 “ até o
ponto 36; daí segue em linha reta 4,60 m e azimute
244°52’51” até o ponto 37;
daí segue em linha reta 5,65
m e azimute 191°47’08”
até o ponto 38; daí segue
em linha reta 53,91 m e
azimute 192°08’51” até
o ponto 39; daí segue em
linha reta 43,99 m e azimute 192°05’19” até o
ponto 40; daí segue em linha reta 25,72 m e azimute
192°08’14” até o ponto 41;
daí segue em linha reta 9,57
m e azimute 192°01’47”
até o ponto 42; confrontando do ponto 26A ao 42
com a gleba A3; daí segue
em linha reta 15,12 m e
azimute 158°34’28” até o
ponto 42-B; daí segue em
linha reta 9,16 m e azimute 277°11’34” até o ponto
42-A; daí segue em linha
reta 13,78 m e azimute

348°52’49” até o ponto
43-A; daí segue em linha
reta 20,21m e azimute
275°26’25” até o ponto 43;
daí segue em linha reta 1,01
m e azimute 277°12’54”
até o ponto 44; daí segue
em linha reta 49,50 m e
azimute 277°08’17” até
o ponto 45; daí segue em
linha reta 43,77 m e azimute 277°08’13” até o
ponto 46; daí segue em
linha reta 13,99 m e azimute 277°08’12” até o
ponto 47; daí segue em
linha reta 50,68 m e azimute 277°05’07” até o
ponto 48; daí segue em
linha reta 33,60 m e azimute 277°48’11” até o
ponto 49; daí segue em linha reta 15,10 m e azimute
279°41’39” até o ponto 50;
daí segue em linha reta 9,63
m e azimute 283°06’41”
até o ponto 51; daí segue
em linha reta 11,53 m e
azimute 282°50’30” até o
ponto 52; daí segue em linha reta 5,53 m e azimute
285°53’48” até o ponto
53; daí segue em linha reta
20,43 m e azimute 286°
22’20” até o ponto 54; daí
segue em linha reta 36,46
m e azimute 288°49’24”
até o ponto 55; daí segue
em linha reta 33,09 m e
azimute 289°09’30” até
o ponto 56; daí segue em
linha reta 28,96 m e azimute 289°08’47” até o
ponto 57; daí segue em
linha reta 61,05 m e azimute 292°02’46” até o
ponto 58; daí segue em
linha reta 76,60 m e azimute 17°21’47” até o
ponto 59; daí segue em linha reta 12,98 m e azimute 30°10’40” até o ponto 60; daí segue em linha
reta 85,32 m e azimute
71°27’29” até o ponto 61;
daí segue em linha reta 2,26
m e azimute 54°18’41”
até o ponto 62; daí segue em linha reta 55,75
m e azimute 284°59’19”
até o ponto 63; daí segue em linha reta 64,50
m e azimute 288°20’54”
até o ponto 64; daí segue
em linha reta 12,59 m e
azimute 17°11’55” até o
ponto 65; daí segue em linha reta 50,31 m e azimute 16°03’58” até o ponto 66; daí segue em linha
reta 16,41 m e azimute
330°25’30” até o ponto 67; daí segue em linha
reta 54,97 m e azimute
19°34’55” até o ponto 01;
ponto de início desta descri-

ição, confrontando do ponto 42 ao 01 com a gleba
A4, encerrando uma área
de 174.612,99m². Cadastrada na Prefeitura Municipal de Iperó sob o nº
03.0072.0001.00
II - Gleba A3 - Área de
50.389,15m².
TERRENO constituído por
uma área designada por
Gleba A3, situado na cidade
de Iperó-SP, desta Comarca,
com as seguintes medidas
e confrontações: encontra-se na prinmeira parte da
Fazenda Bela Vista e tem
início no ponto 1GA3, localizado a 1.778,11m com
azmute 98º 07’39” do ponto 1, da Gleba A4, situado
na cerca da E.F.S. do lado
direito da linha do sentido
crescente da quilometragem, e no quilômetro 142
mais 800 R.T.,deste segue
em linha reta a distância de 65,44m e azimute
35°33’11” até o ponto 26A,
confrontando do ponto 1
ao 26A com gleba A4, daí
segue em linha reta 15,09
m e azimute 311°32’48”
até o ponto 27; daí segue
em linha reta 46,00 m e
azimute 308°10’06” até
o ponto 28; daí segue em
linha reta 78,83 m e azimute 303°20’28” até o
ponto 29; daí segue em
li-nha reta 30,95 m e azimute 286°35’01” até o
ponto 30; daí segue em
linha reta 41,56 m e azimute 286°35’01” até o
ponto 31; daí segue em
linha reta 100,15 m e azimute 285°40’18” até o
ponto 32; daí segue em linha reta 45,06m e azimute
285°13’25” até o ponto 33;
daí segue em linha reta 6,39
m e azimute 285°21’13”
até o ponto 34; daí segue
em linha reta 30,95 m e
azimute 285°21’13” até
o ponto 35; daí segue em
linha reta 42,33 m e azimute 284°22’28” até o
ponto 36; daí segue em linha reta 4,60 m e azimute
244°52’51” até o ponto 37;
daí segue em linha reta 5,65
m e azimute 191°47’08”
até o ponto 38; daí segue
em linha reta 53,91 m e
azimute 192°08’51” até o
ponto 39; daí segue em linha reta 43,99 m e azimute 192°05’19” até o ponto
40; daí segue em linha reta
25,72 m e azimute 192°
08’14” até o ponto 41; daí
segue em linha reta 9,57 m
e azimute 192°01’47” até o
ponto 42; confrontando do

ponto 26A ao 42 com a gleba A2, daí segue 15,12m
e azimute 158°34’33” até
o ponto 42-B, confrontando do ponto 42 ao 42-B
com a gleba A2; daí segue
394,59m, acompanhando
a linha férrea, até o ponto 1, início desta descrição,
confrontanto do ponto
42-B ao 1GA3 com com
E.F. Sorocabana do Ramal
de Itararé, encerrando uma
área de 50.389,15m². Cadastrada na Prefeitura Municipal de Iperó sob o nº
03.0073.0001.00
III - Gleba B2 - 21.111,74m²
TERRENO constituído por
uma área designada por
Gleba B2, situado na cidade
de Iperó-SP, desta Comarca,
com as seguintes medidas
e confrontações: encontra-se na segunda parte da Fazenda Bela Vista e tem início no ponto 32A, distante
80,89m do ponto 32, deste
ponto 32A segue acompanhando a estrada que
conduz a sede da Fazenda,
com rumo 63°30’NW e extensão de 164,11m até o
canto da cerca do cemitério, ponto 33, deste segue
confrontando com o cemitério com rumo 29°20’SW
e extensão de 132,50m,
até o ponto 34; daí deflete
à esquerda e segue 59,60m
com rumo 63°22’SE até o
ponto 32C, daí deflete a
esquerda e segue 105,65m
com rumo 69°56’SE até o
ponto 32B, daí deflete a
esquerda e segue 120,80m
com rumo 29°23’NE até
o ponto 32A, início desta
descrição,
confrontando
do ponto 34 ao 32A com o
gleba B4, encerrando uma
área de 21.111,74m2. Cadastrada na Prefeitura Municipal de Iperó sob o nº
03.0069.0001.00.
IV - Gleba B3 - 422.568,06m²
TERRENO constituído uma
área designada por Gleba 3,
situado na cidade de Iperó-SP, desta Comarca, com as
seguintes medidas e confrontações: encontra-se na
segunda parte da Fazenda
Bela Vista e tem início no
ponto partindo do marco
36, no vértice formado pela
divisas do cemitério e da
Fazenda Bela Vista, junto
a Estrada Municipal que
liga Iperó a Tatuí, atual Av.
Paulo Antunes Moreira, segue em linha reta na distância de 114,23m e rumo
64°21’ 53”NW até o marco
R1; daí segue em linha reta
107,72m e rumo 73°50’03”

NW até o marco R2; daí segue em linha reta 410,31m
e rumo 69°36’35”NW até
o marco R3; daí segue em
linha reta 16,86m e rumo
67°42’31”NW até o marco R4; daí segue em linha reta 40,64m e rumo
62°00’29”NW até o marco R5; daí segue em curva
de R:191,36m(raio), AC:
11º38’02”(ângulo central)
e D:38,86m(distância), até
o marco R6; daí segue ainda em curva de R:70,37m
(raio), AC: 31º52’14” (ângulo central) e D:39,15m
(distância), até o marco
R7; daí segue em linha reta
133,88m e rumo 61°22’28”
NW até o marco R8; daí segue em linha reta 97,62m
e rumo 61°14’50”NW até
o marco R9; daí segue em
linha reta 106,78m e rumo
61°25’38”NW até o marco R10; confrontando do
marco 36 ao R10 com Av.
Paulo Antunes Moreira; daí
deflete á esquerada e segue 380,00m , até o ponto
D4, confrontando com propriedade de Município de
Iperó, daí deflete a esquerda e segue a distância de
40,57m e rumo 12°08’SW
até o ponto 47; daí segue
a distância de 176,97m e
rumo 63°39’SE até o ponto
48; daí segue a distância de
18,01m e rumo 89°41’NE
até o ponto 49; daí segue
a distância de 24,57m e
rumo 61°50’SE até o ponto
50; daí segue a distância de
124,75m e rumo 62°07’SE
até o ponto 51; daí segue
a distância de 261,77m e
rumo 62°00’SE até o ponto
52; daí segue a distância de
136,96m e rumo 66°12’SE
até o ponto 53; daí segue
a distância de 127,81m e
rumo 62°16’SE até o ponto
54; daí segue a distância de
11,38m e rumo 85°26’NE
até o ponto 55; daí segue
a distância de 130,65m e
rumo 79°08’NE até o ponto
56; daí segue a distância de
15,43m e rumo 55°17’NE
até o ponto 57; daí segue a
distância de 54,47m e rumo
42°46’NE até o ponto 58;
daí segue a distância de
83,34m e rumo 66°17’SE
até o ponto 59; daí segue a
distância de 73,17m e rumo
27°29’NE até o ponto 60;
daí segue a distância de
107,26m e rumo 29°21’NE
até o ponto 35, confrontando do ponto D4 a 35 com
a Gleba B4; daí segue com
rumo 29°20’NW e extensão
de 132,50m, até o ponto 36
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início
desta
descrição,
contornando o cemitério,
encerrando uma área de
422.568,06m2.
Cadastrada na Prefeitura Municipal de Iperó sob o nº
03.0070.0001.00
Art. 2º. Os imóveis descritos
e caracterizados no artigo
anterior serão doados pela
Fazenda do Estado ao Município, para que nele promova a Regularização Fundiária, sendo que a doação
dar-se-á por escritura pública, observadas as seguintes
condições:
I - será graciosa;
II - o Município deverá
promover a regularização
fundiária nas áreas recebidas em doação, com vista
à regularização das atuais
ocupações,
responsabilizando-se por todas as providências e ônus necessários
à sua efetivação;
III - promover o Município
às medidas necessárias à
descontaminação e recuperação da área descrita no
inciso II, do artigo 1º;
IV - as despesas decorrentes da lavratura da escritura
correrão por conta do Município/donatário;
V - em caso de inadimplemento, a doação poderá
ser rescindida a qualquer
tempo, determinando-se a
reversão do imóvel à União
Federal, se o Município alterar a destinação do imóvel, abandonar seu uso ou
descumprir quaisquer das
condições constantes dos
incisos anteriores, independentemente de indenização
por benfeitorias realizadas.
Art. 3°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotação orçamentária própria,
suplementada se necessário.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 7 DE DEZEMBRO DE
2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 7 de dezembro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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LEI Nº 954, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 2018.
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IPERÓ, 7 DE DEZEMBRO DE 2018.

VANDERLEI POLIZELI
“Denominação de LograPrefeito Municipal
douro Público.”.
Autoria: Fábio Augusto de Publicada nesta Secretaria, em 7 de dezembro de 2018.
Campos
JOYCE HELEN SIMÃO
VANDERLEI POLIZELI, PrefeiSecretária de Planejamento e Desenvolvimento
to Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
COMUNICADO
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio ProELE SANCIONA E PROMUL- batório, designada pela Portaria nº 123 de 17 de marGA A SEGUINTE LEI:
ço de 2015, COMUNICA ao Sr. O.C.V, matrícula 11857,
que procedeu com a 1ª Avaliação, tendo V. Sª atingido 6
Art. 1º. Fica denominada a pontos; pontuação inferior ao mínimo exigido para aproVia Pública Benedito Arisvação, portanto, considerado (a) reprovado(a).
teu Antunes, localizada na
Estrada Municipal de Iperó Poderá V. Sa, interpor Recurso Ordinário, no prazo de
a Capela do Alto, Antônio (5) cinco dias da data de publicação deste caso disAntunes Filho, Bairro Sape- corde do grau atribuído ao(s) fator(es) e quesito(s)
tuba do município de Iperó, correspondente(s), conforme preceitua o artigo 15, caconforme descrição abaixo: put e parágrafo único do Decreto Municipal 908/2009
Fica fazendo parte do siste(alterado pelo Decreto 924/2009).
ma viário do município da
Estrada Municipal de Iperó Ao ensejo, renovamos os protestos de estima e consia Capela do Alto, Antônio
deração.
Antunes Filho, Bairro Sapetuba, na qual tem início no
Comissão Permanente
vértice denominado “4”,
de Avaliação de Estágio
confrontando a propriedade
de Pedro Antunes e a propriedade de Maria Nogueira
Antunes, segue por cerca
com rumo de 67º01”SE e
distância de 376,00 metros
até o vértice “4A”, deflete
à direita e segue por córrego com distância de 144,15
metros, confrontando com
a propriedade de Vagner
Hempkel até o vértice “4B”,
deflete à direita e segue por
cerca com rumo 67º01”NW
e distância de 297,00 metros, confrontando com a
propriedade de Elois Alves
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 169/2018
Correa até o vértice “4C”,
deflete à direita e por cerca
Iperó, 22 de Novembro de 2.018.
com rumo de 18º10”NE e
distância de 105,10 metros
DIOGO FARIA SIMONINE
confrontando com a pro- Endereço: RUA HAMILTON DE SOUZA SILVEIRA, 120
priedade de Pedro Antunes
Cadastro Municipal: 04.0045.0792.00
até o vértice “4”, vértice ini- Prezado Munícipe, MUNICÍPIO DE IPERÓ, inscrito no
cial desta descrição perimé- CNPJ sob o nº 46.634.085/0001-60, estabelecido na
trica totalizando uma área Avenida Santa Cruz, nº 355, CEP 18.560-000, na cidade
de 36.300,00 m².
de Iperó, Estado de São Paulo, por meio do departamenArt. 2°. O Poder Público to de Fiscalização de Obras e Posturas, com fundamento
fará a divulgação desta Lei no art. 6º, 106 e 145 da lei complementar nº 35/2008,
às concessionárias de servivem à presença de V.
ços públicos, empresas pú- Senhoria, encaminhar a presente NOTIFICAÇÃO EXTRAblicas e privadas, além de
JUDICIAL, pelas razões que seguem:
outros órgãos e entidades Considerando o imóvel de sua propriedade, situado à
da administração direta e Rua Antonio Rezani, cadastrado nessa municipalidaindireta.
de sob o número 04.0045.0792.00, imóvel este, cujo
Art. 3°. As despesas de- passeio público não está em boa conservação conforme
correntes desta Lei serão relatório completo anexo e demonstrado nas fotos consatendidas pelo orçamento tantes do Anexo I desta Notificação, onde verificou-se
vigente, suplementadas se também se tratar de terreno sujo, que representa perigo
necessário.
iminente para proliferação de insetos e outros animais
Art. 4º. Esta Lei entrará em indesejáveis, colocando em risco a saúde da comunidade
vigor na data de sua publilocal.
cação, revogadas as disposi- Considerando que esta situação vem provocando, direta
ções em contrário.
ou indiretamente, danos ao meio ambiente e ao bem-estar de toda a comunidade, conforme foto constante
PREFEITURA MUNICIPAL DE
no anexo I.

O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas
constatou a infração estabelecida na Lei Complementar nº. 35, de 27 de julho de 2008 que “Institui o
Código de Posturas do Município de Iperó, e dá outras
providencias”, nos termos
do seu art. 6º, 106 e 145:
CAPÍTULO II – DA HIGIENE RUA ANTONIO REZANI
DAS VIAS PÚBLICAS
04.0045.0792.00
Art. 6º - Os moradores são
responsáveis pela limpeza
NOTIFICAÇÃO
do passeio fronteiriço às
EXTRAJUDICIAL
suas residências.
LOT 158/2018
CAPÍTULO X – DOS MUROS
E CERCAS Art. 106 - Os pro- Iperó, 22 de Novembro
prietários de terrenos localide 2.018.
zados na zona urbana são ELSON PEREIRA DA SILVA
obrigados a construir mure- Endereço: RUA ANTONIO
tas e passeios, independen- ANTUNES FILHO, 5100
temente de qualquer comu- Cadastro
Municipal:
nicação, bem como, manter
04.0044.0032.00
a conservação dos mesmos. Prezado Munícipe, MUArt. 145 - Os proprietários NICÍPIO DE IPERÓ, insde imóveis cujas frentes crito no CNPJ sob o nº
para via pública que dispo- 46.634.085/0001-60, estanham de infraestrutura e belecido na Avenida Santa
que ainda não estejam pro- Cruz, nº 355, CEP 18.560vidas de muretas e passeio, 000, na cidade de Iperó, Esficam obrigados a executar tado de São Paulo, por meio
os serviços necessários ao do departamento de Fiscalicumprimento da respectiva zação de Obras e Posturas,
notificação num prazo de com fundamento no art. 6º,
30 (trinta) dias, podendo, 106 e 145 da lei complepor justo motivo, ser prorro- mentar nº 35/2008, vem à
gado por igual período.
presença de V.
PARÁGRAFO ÚNICO – Esgo- Senhoria, encaminhar a
tado o prazo previsto neste presente NOTIFICAÇÃO EXArtigo, sem que a notifica- TRAJUDICIAL, pelas razões
ção tenha sido atendida,
que seguem:
será aplicada a multa cor- Considerando o imóvel de
respondente a 100 UFMs sua propriedade, situado
(cem Unidades Fiscais do à Rua José Galvão Ribeiro,
Município) ou outra Unida- cadastrado nessa munide Fiscal que venha substi- cipalidade sob o número
tuí-la legalmente, acrescida 04.0044.0032.00, imóvel
progressivamente de 100% este, cujo passeio público
(cem por cento) nos casos não está em boa conserde reincidência
vação conforme relatório
Diante da constatação da completo anexo e demonsconduta infrativa cometida trado nas fotos constantes
por V. Senhoria, vem-se pela do Anexo I desta Notificapresente NOTIFICÁ-LO para ção, onde verificou-se tamtomar todas as medidas bém se tratar de terreno
necessárias para a adequa- sujo, que representa perigo
ção do local, promovendo iminente para proliferação
a LIMPEZA DO TERRENO e de insetos e outros animais
CONSTRUÇÃO E MANU- indesejáveis, colocando em
TENÇÃO do referido pas- risco a saúde da comunidaseio público, no prazo de
de local.
30 (trinta) dias, a contar do Considerando que esta sirecebimento da presente tuação vem provocando,
notificação, sob pena de direta ou indiretamente,
incorrer nas sanções admi- danos ao meio ambiente e
nistrativas previstas no art. ao bem-estar de toda a co112 e § único do artigo 145 munidade, conforme foto
da já mencionada legislação
constante no anexo I.
municipal.
O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas
Atenciosamente.
constatou a infração estabeDIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO lecida na Lei Complementar
nº. 35, de 27 de julho de
ANEXO l
2008 que “Institui o Código
de Posturas do Município
de Iperó, e dá outras providencias’’, nos termos do seu

art. 6º, 106 e 145:
CAPÍTULO II – DA HIGIENE
DAS VIAS PÚBLICAS
Art. 6º - Os moradores são
responsáveis pela limpeza
do passeio fronteiriço às
suas residências.
CAPÍTULO X – DOS MUROS
E CERCAS
Art. 106 - Os proprietários
de terrenos localizados na
zona urbana são obrigados
a construir muretas e passeios, independentemente
de qualquer comunicação,
bem como, manter a conservação dos mesmos.
Art. 145 - Os proprietários
de imóveis cujas frentes
para via pública que disponham de infraestrutura e
que ainda não estejam providas de muretas e passeio,
ficam obrigados a executar
os serviços necessários ao
cumprimento da respectiva
notificação num prazo de
30 (trinta) dias, podendo,
por justo motivo, ser prorrogado por igual período.
PARÁGRAFO ÚNICO – Esgotado o prazo previsto neste
Artigo, sem que a notificação tenha sido atendida,
será aplicada a multa correspondente a 100 UFMs
(cem Unidades Fiscais do
Município) ou outra Unidade Fiscal que venha substituí-la legalmente, acrescida
progressivamente de 100%
(cem por cento) nos casos
de reincidência Diante da
constatação da conduta infrativa cometida por V. Senhoria, vem-se pela presente NOTIFICÁ-LO para tomar
todas as medidas necessárias para a adequação do
local, promovendo a LIMPEZA DO TERRENO e CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
do referido passeio público,
no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar do recebimento da
presente notificação, sob
pena de incorrer nas sanções administrativas previstas no art. 112 e § único do
artigo 145 da já mencionada legislação municipal.
Atenciosamente.
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
ANEXO l

RUA JOSÉ GALVÃO RIBEIRO
04.0044.0032.00
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NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
LOT 159/2018

seios, independentemente
de qualquer comunicação,
bem como, manter a conservação dos mesmos.
Art. 145 - Os proprietários
de imóveis cujas frentes
para via pública que disponham de infraestrutura e
que ainda não estejam providas de muretas e passeio,
ficam obrigados a executar
os serviços necessários ao
cumprimento da respectiva
notificação num prazo de
30 (trinta) dias, podendo,
por justo motivo, ser prorrogado por igual período.
PARÁGRAFO ÚNICO – Esgotado o prazo previsto neste
Artigo, sem que a notificação tenha sido atendida,
será aplicada a multa correspondente a 100 UFMs
(cem Unidades Fiscais do
Município) ou outra Unidade Fiscal que venha substituí-la legalmente, acrescida
progressivamente de 100%
(cem por cento) nos casos
de reincidência.
Diante da constatação da
conduta infrativa cometida
por V. Senhoria, vem-se pela
presente NOTIFICÁ-LO para
tomar todas as medidas
necessárias para a adequação do local, promovendo
a LIMPEZA DO TERRENO e
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO do referido passeio público, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da presente
notificação, sob pena de
incorrer nas sanções administrativas previstas no art.
112 e § único do artigo 145
da já mencionada legislação
municipal.

Iperó, 22 de Novembro de
2.018.
JUSSELI FERNANDES DA SILVA HENRIQUE
Endereço: AV JOAO MARCON, 686
Cadastro
Municipal:
04.0044.0212.00
Prezado Munícipe, MUNICÍPIO DE IPERÓ, inscrito no CNPJ sob o nº
46.634.085/0001-60, estabelecido na Avenida Santa
Cruz, nº 355, CEP 18.560000, na cidade de Iperó, Estado de São Paulo, por meio
do departamento de Fiscalização de Obras e Posturas,
com fundamento no art. 6º,
106 e 145 da lei complementar nº 35/2008, vem à
presença de V.
Senhoria, encaminhar a
presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, pelas razões
que seguem:
Considerando o imóvel
de sua propriedade, situado à Rua Celso Esteves,
cadastrado nessa municipalidade sob o número
04.0044.0212.00, imóvel
este, cujo passeio público
não está em boa conservação conforme relatório
completo anexo e demonstrado nas fotos constantes
do Anexo I desta Notificação, onde verificou-se também se tratar de terreno
sujo, que representa perigo
iminente para proliferação
de insetos e outros animais
indesejáveis, colocando em
risco a saúde da comunidade local. Considerando que
esta situação vem provocanAtenciosamente.
do, direta ou indiretamente, DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
danos ao meio ambiente e
ao bem-estar de toda a coANEXO I
munidade, conforme foto
constante no anexo I.
O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas
constatou a infração estabelecida na Lei Complementar nº. 35, de 27 de julho de 2008 que “Institui o
Código de Posturas do Município de Iperó, e dá outras
providencias”, nos termos
do seu art. 6º, 106 e 145:
CAPÍTULO II – DA HIGIENE
RUA CELSO ESTEVES
DAS VIAS PÚBLICAS Art.
04.0044.0212.00
6º - Os moradores são responsáveis pela limpeza do
passeio fronteiriço às suas
residências.
CAPÍTULO X – DOS MUROS
E CERCAS
Art. 106 - Os proprietários
de terrenos localizados na
zona urbana são obrigados
a construir muretas e pas-
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EDUCAÇÃO
NATAL
ESPETACULAR

JARDINAGEM

BALONISMO

Abertura encanta população
Na última sexta-feira
(07) foi dado início as atrações
do Natal Espetacular, reunindo
mais de 500 pessoas na Estação Ferroviária, onde toda
população pôde acompanhar
e se emocionar com o Acender das Luzes de Natal e a
chegada do Papai Noel, pelo
famoso ‘’Escadão de Iperó’’.
Durante todo o final de
semana, mais de mil pessoas passaram pela Estação
Ferroviária e pela Praça São
Jorge, em George Oette-

rer, para prestigiar o evento.
Neste final de semana,
na Estação Ferroviária serão
realizadas apresentações
dos Projetos ‘’Cultura em
Ação’’, na sexta-feira (14),
apresentação de teatro, no
sábado (15) e no Domingo
(16) apresentação da Banda
Marcial de Iperó. BANMIP.
No Bairro George Oetterer na sexta-feira terá apresentação do Coral, de dança e o ‘’Trenzinho da Banda
Marcial’’ estará passeando

pelos bairros. No sábado
(15)será encerrado com show
do Pe. Miguel ngelo e Evelise.
Durante todos os dias de
eventos, em ambos os bairros
a casinha do Papai Noel estará
aberta para visitação e fotos.
Dia 18, o encerramento
do Natal Espetacular será com
o Caminhão da Coca-Cola
que irá percorrer o Centro da
Cidade com seu espetáculo.
Todos os eventos são gratuitos e abertos à população. ■

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
E-OUVE
BALONISMO
Nova
ferramenta para facilitar
a comunicação da Prefeitura
com a população
Buscando aprimorar
ainda mais os serviços prestados, a Prefeitura de Iperó está
disponibilizando mais uma
ferramenta de comunicação
para a população. A partir
do dia 14 de dezembro, os
munícipes de Iperó poderão
baixar o aplicativo de Ouvidoria “eOuve”, que permite ao
cidadão solicitar informações,
reclamar, sugerir, elogiar e
fazer denúncias. O “eOuve”
está disponível para celulares, tablet no Google Play e
App Store e computadores
no site www.ipero.sp.gov.br.
Com o aplicativo, a população poderá acessar serviços
de várias secretarias e solicitá-los on-line, usando o seu
celular, tablet ou computador.

Ao acessar o aplicativo ou
computador, o munícipe deverá indicar a cidade: Iperó. A
partir daí, será necessário a realização de um cadastro simples
para identificação do usuário.
Todas as secretarias municipais estão relacionadas aos
serviços oferecidos. Ao selecionar a secretaria, o munícipe
poderá escolher o assunto e a
categoria: denuncia, elogio,
informação, reclamação, solicitação ou sugestão. O “eOuve” dispõem ainda de espaço
para descrição do assunto e
espaço para envio de fotos.
O prefeito municipal acredita que a ferramenta representa um ganho significativo
na comunicação com a população e vem complementar os

mecanismos de transparência pública e comunicação já
adotados pela municipalidade.
“Essa ferramenta vai nos proporcionar gerenciar a cidade com
mais eficiência, pois possibilita
a identificação e mapeamentos
das demandas da cidade. E para
o cidadão representa a economia de seu tempo, porque não
será mais necessário se deslocar
até a Prefeitura ou secretaria
para solicitar suas demandas”.■

Passeio encerra as atividades
do Programa Mutirão Social
do Trabalhador

As atividades do programa
Mutirão Social do Trabalhador, que
é desenvolvido pela Prefeitura de
Iperó durante todo o ano, foram
encerradas na última sexta-feira (7)
com um passeio dos alunos que puderam conhecer o Jardim Botânico
de Sorocaba e acompanhar de perto,
por meio de monitores e educadores
ambientais do local, a construção
sustentável de um jardim.
Os alunos conheceram todo o espaço que inclui orquidário, palacete
de cristal, roseiral e jardim com cultivo de plantas e flores. Além disso,
realizaram trilha dentro do Jardim,
participaram de atividade para diferenciação de flor, planta e raiz e,
ao final, todos participaram de um
piquenique.
“Todos gostaram bastante do
passeio. As explicações dos educadores ambientais durante o passeio
permitiram que os integrantes do
programa estabelecessem uma

‘ponte’ entre o conteúdo teórico
e prático que obtiveram durante
todo o ano. O passeio também foi
ótimo para o diálogo e devolutiva
dos alunos sobre o programa”,
conta a secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social.
Sobre
O “Mutirão Social do Trabalhador” é realizado pela Prefeitura de
Iperó, numa parceria entre as Secretarias de Meio Rural, Ambiente
e Turismo e Assistência e Desenvolvimento Social (SADS). O curso de
Jardinagem é oferecido de forma
gratuita aos munícipes desempregados, em risco social e com dificuldades no acesso ao mercado de
trabalho. Entre os objetivos estão a
reintegração social, a qualificação e
a geração de renda, com foco em
preparar os alunos para o mercado
de trabalho.■
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EDUCAÇÃO

ACISO

12ª edição do “Ao Redor da IberoAmérica” premia alunos de Iperó
Na última terça-feira (4),
a Proactiva, do grupo Veolia,
em parceira com a Organização
dos Estados Ibero-Americanos
(OEI) e a Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
realizaram a premiação dos 3
alunos da rede municipal que
venceram, à nível municipal, a
12ª edição da campanha“Ao
Redor da Ibero-América”.
Nesta edição os alunos
desenvolveram trabalhos com
materiais recicláveis com o tema
“Animais em Perigo de Extinção” e exploraram também
o tema da reciclagem, em 3
áreas: didática, sustentável e
artística. Para auxiliá-los, foi
desenvolvido pela Veolia e pela
OEI material pedagógico voltado à Educação Ambiental.
Na esfera municipal, foram
premiados em 1º lugar a aluna

Raíssa Monteal de Pontes, da E.M.
Dona Cecy Monteiro Oetterer com
a “Ararinha Azul”, em 2º ficou
Ana Clara dos Santos, da E.M.
Dona Elisa Moreira dos Santos
com o “Elefante Asiático” e em 3º
o aluno Gustavo Otávio de Almeida Souza, da E.M. Francisco Adolfo de Varnhagem com a “Ararinha Azul” e a “Onça Pintada”
A 1ª colocada recebeu um
tablet oferecido pela empresa e os outros dois colocados
receberam jogos de sustentabilidade. Além disso, todos os
premiados receberam medalha,
camiseta e uma “sacochila”.
A campanha é realizada no
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia,
Equador, México e Peru, tendo
como objetivo tornar as crianças
cidadãos ambientalmente conscientes, informados e preparados
para desenvolver atitudes e habilidades práticas que melhorem sua

própria qualidade de vida
e a dos demais. Apesar de ter
como foco a sustentabilidade e
o respeito ao meio ambiente, a
campanha também desenvolve
valores como o respeito à diversidade, ao espaço comum,
social e cultural, e à vida de
todos os seres vivos do planeta.
Estiveram presentes na
premiação, os professores e
diretores das escolas que acompanharam o desenvolvimento
dos trabalhos realizados pelos
alunos, os secretários de Educação e de Meio Rural, Ambiente
e Turismo, os representantes do
grupo Veolia, a gerente de engenharia Karina Moreira, a gerente
comercial Michele Domingues,
o engenheiro responsável pelo
CGR Iperó (Centro de Gerenciamento de Resíduo) Henrique
Nicoleti e Thaís Zem, gerente
comunicação e marketing. ■

ALUNOS BRILHANTES

Fundação Pátria realiza premiação
Em solenidade realizada
no dia 07, 15 alunos da rede
municipal que tiveram destaque em notas foram premiados
em solenidade realizada pela
Fundação Pátria com apoio da
Prefeitura de Iperó. Os alunos
que ficaram com prêmio de 1º
lugar deste ano foram: Manuela
Marciano Bezerra, do 5º ano da
E.M. Dona Gláucia Ap. Andrade
Nogueira e a aluna do 9º ano
da E.M. Prof Zilma Thibes de
Melo, Beatriz Lima Santana.
Os alunos que conquistaram o primeiro lugar foram
premiados com um notebook,
entregue pelo Diretor Técnico-

-científico da Fundação, Sr. Ricardo Gonçalves Gomide, e receberam um certificado emitido pela
Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte. Os demais premiados
receberam medalhas e certifcados entregues pela Secretária
da Educação Cultura e Esporte.
A secretária de Educação comenta que o projeto valoriza o
conhecimento e motiva os alunos
para o estudo. “É muito importante ressaltar a importância da dedicação e o comprometimento com
a vida escolar do aluno e a parceria
com a Fundação Pátria nos buscar cada vez mais a melhoria da
educação em nosso município.’’.

O Prêmio Fundação Pátria - Alunos Brilhantes é uma
iniciativa da Fundação Parque
de Alta Tecnologia da Região
de Iperó e Adjacências, em
parceria com a Prefeitura de
Iperó, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
que objetiva premiar o mérito
dos alunos da rede municipal
de ensino e incentivá-los a melhoria contínua do desempenho
escolar. É voltado exclusivamente aos alunos matriculados
no 5º e 9º anos da rede municipal e, este ano, comemorou 10 anos de premiação.■

Ações Cívico Sociais
oferecem serviços e
atrações para munícipes
em George Oetterer
Com o objetivo de promover
à comunidade o espírito cívico
e comunitário dos cidadãos, a
Polícia Militar em parceria com
a Prefeitura de Iperó, realizaram
uma série de ações denominadas
como Aciso (Ações Cívico Sociais).
O evento aconteceu no último
sábado (8), no campo de George
Oetterer. A população contou com
atrações de diversas áreas, entre
elas estavam a cavalaria da Polícia
Militar, Rocan, corte de cabelo,
aferição de pressão, doação de
mudas, brinquedos infláveis, atividades esportivas, ônibus do BOS
com exame de acuidade visual e
pela primeira vez nesta edição, a
presença do balonismo.
O Tenente da Polícia Militar,
Diego Gutierrez, fala sobre a importância e objetivo desse evento.
“O evento denominado Ação
Cívico-Social (ACISO) tem grande
importância porque reforça o papel do poder público junto com
a comunidade local, além de aumentar a interação da sociedade
civil com a Polícia Militar. O evento
conseguiu realizar seu objetivo de

fornecer a comunidade do bairro de George Oetterer atividades
recreativas com as crianças,
serviço de cuidadoria através
do BOS e exposição do trabalho
da Polícia Militar com a presença
do Canil, Cavalaria, Força Tática,
além das viaturas do municípios.
Agradeço a parceria com prefeitura de Iperó pela iniciativa e
participação no projeto, sendo
que tanto o poder público,
quanto a comunidade do bairro
ganham com a presença desse
evento.”
O prefeito municipal também
comenta que a ACISO é extremamente importante para
abrir o leque de possibilidades
para crianças, adolescentes e
da comunidade em geral, “com
esse evento, nossa população
conhece a fundo quais são os
serviços prestados por agentes
de segurança pública. Além
disso, promove ações sociais ao
bairro, uma vez que disponibiliza
atendimentos de saúde, cortes
de cabelos, entre outras”.■

