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ATOS OFICIAIS
IPERÓ, 1 DE MARÇO DE 2019
Em atendimento aos dispositivos legais pertinentes fica designada a equipe de Vigilância Sanitária Municipal com a finalidade de promover ações que visem à proteção, promoção e preservação da saúde, no que se refere às atividades de interesse
à saúde e meio ambiente, nele incluído o do trabalho.

Bruno Correa
Diretor da Vigilância Sanitária
Visto: Eli Teles Junior
Secretário Municipal de Saúde

REPUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 325, DE 14 DE
NOVEMBRO DE 2018.
“Nomeia os membros para composição da Sala Municipal para Coordenação, Combate e Enfrentamento das
Arboviroes.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1.841,
de 8 de novembro de 2018;
RESOLVE
Art. 1º. A Sala de Situação Municipal para Coordenação,
Combate e Enfrentamento das Arboviroses serácomposta
pelos seguintes membros:
I - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Eli Teles Junior
Suplente: Paula de Freitas Borges Rodrigues
II - Vigilância Epidemiológica
Titular: Flávia Carraro Zopi
Suplente: Samoel Mariano
III - Vigilância Sanitária
Titular: Bruno Correa
Suplente: Cintia Correa Leite
IV - Rede de Urgência e Emergência
Titular: Ana Paula Batista
Suplente: Magda Aparecida Codogno Postigo Castro
V - Atenção Básica em Saúde
Titular: Cintia Camargo da Silva
Suplente: Gilce Maria Vida Aparecido
VI - Assistência Farmacêutica
Titular: Fanny Goda
Suplente: Jaqueline Alves Sebastião
VII – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Aline Ferreira da Silva
Suplente: Jemina Domingues dos Santos
VIII - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
Titular: Andréia Aparecida Arato Rocha de Camargo
Suplente: José Ricardo Vieira
IX - Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo
Titular: Luiz Alberto Antunes Popst
Suplente: Thamiris Rodrigues Meireles
X - Secretaria de Obras
Titular: Eduardo Kenji Monteiro de Souza
Suplente: Junia de Oliveira Rocha
XI - Secretária de Planejamento e Desenvolvimento
Titular: Jéssica Fernanda Nava de Camargo
Suplente: Alessandra Miranda Nunes
XII - Secretaria de Transportes e Serviços Municipais
Titular: Agnaldo Aires de Barros
Suplente: Alexandre Rodrigues Alamino
XIII - Divisão de Compras e Licitações:
Titular: Cássia Souza de Mello
Suplente: Ana Neuma Vieira Santiago
XIV - Assessoria de Relações Públicas
Titular: Gilmar Loureiro de Melo
Suplente: Camila Cristina Pereira Ferreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 14 de novembro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento
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PORTARIA Nº 89, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 2019.
“Altera o inciso II do art. 1º da Portaria nº 325, de
novembro de 2018.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal
nº 1.841, de 8 de novembro de 2018;
RESOLVE
Art. 1º. O inciso II do art. 1º da Portaria nº 325,
de 14 de novembro de 2018 que “Nomeia os
membros para composição da Sala Municipal para
Coordenação, Combate e Enfrentamento das Arboviroses” passa a vigorar com a seguinte redação:
II - Vigilância Epidemiológica
Titular: Flávia Carraro Zopi
Suplente: Zelino Khalil de Queiroz
Art. 2°. Os demais artigos da Portaria nº 325, de 18
de novembro de 2018 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
20 de fevereiro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 031/19 – Concede férias a funcionária
Gecilda Eugenia de Oliveira Pinto, RG: 19.937.5513 (Recepcionista) referência “C-l”, no período de
01/04/2019 a 30/04/2019.
Portaria Nº 032/19 – Concede férias ao funcionário
Robson Soares Leonor, RG: 42.186.406-0 (Motorista) referência “G”, no período de 11/03/2019 a
30/03/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em
abono pecuniário.
Portarias n.ºs 031 e 032/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 28 de fevereiro de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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Iperoenses poderão visitar a Fazenda Operação Tapa Buracos
e roçagem continuam na
Ipanema gratuitamente
estrada vicinal que liga Iperó
a Sorocaba
Com o objetivo de
intensificar o turismo e o lazer,
a Prefeitura de Iperó por meio
da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo em parceria com a Floresta Nacional de
Ipanema disponibilizará para
75 iperoenses um passeio à
Fazenda Ipanema com isenção
do valor da entrada e com
transporte gratuito.
O passeio está previsto para
o dia 17 de março (domingo).
O transporte terá duas opções
de saída: Centro e George
Oetterer. Os visitantes ficarão

responsáveis apenas pelo custo
do guia turístico, que é opcional
e tem valor de R$ 10 por pessoa,
conforme o número de turma
formada.
Vagas Limitadas: Os interessados em realizar o passeio
devem se inscrever no período de
28 de fevereiro até 13 de março
na SERAT ou na Sub-Prefeitura
levando cópia de comprovante de
endereço e RG.
Visitação constante: Essa primeira visita tem como objetivo
avaliar a demanda para o passeio
na cidade e, com isso, realizar um

mais iperoenses tenham a
oportunidade de conhe cer e
se beneficiar com a visitação
gratuita.
“O nosso primeiro passeio
gratuito do ano será próximo
ao aniversário da cidade, possibilitando que os iperoenses
conheçam ainda mais a riqueza histórica do município.
Diversas pessoas moram em
Iperó há anos e nunca tiveram
a oportunidade de conhecer a
Flona. Lá podemos conhecer
uma parte importante da história do Brasil e contemplar a

A Prefeitura de Iperó por
meio da Secretaria de Transporte e
Serviços Municipais iniciou na última terça-feira (27) a Operação Tapa
Buracos na estrada vicinal que liga
Iperó a Sorocaba. Além disso, em
dezembro de 2018 também foram
realizados serviços de tapa buracos
e roçagem.
O projeto ‘Operação Tapa Buracos’ deverá prosseguir com suas
atividades após a melhora do clima.
“As chuvas fortes do mês de fevereiro tem contribuído para o aparecimento de novos buracos, com isso,
estamos focados nas manutenções
devidas para melhor qualidade das
estradas e ruas no município. Após a
melhora do clima, vamos prosseguir
com as ações” citou o Secretário de
Transporte e Serviços Municipais.
Constantemente é feito um mo-

nitoramento das áreas que necessitam da Operação Tapa Buracos e
após a melhora do clima, será feita
uma nova programação para que
todas as manutenções necessárias
na cidade sejam realizadas.
Como todas as Secretarias, a
Secretaria de Transportes e Serviços
Municipais orienta que os munícipes enviem as demandas de seus
bairros, conforme necessidade, por
meio do aplicativo ou site do eOuve
- Iperó (www.eouve.com.br).
Prudência nas estradas
Devido a época de fortes chuvas, é orientado que os condutores
tenham mais atenção ao dirigir.
Além de respeitar sempre os limites de velocidades e não cometer
imprudências nas estradas, principalmente, vicinais. ■

CULTURA EM AÇÃO

Ballet inicia atividades com
mais de 70 inscritos

FEBRE AMARELA

Secretaria de Saúde realiza mutirão
A população iperoense está recebendo, através
dos agentes de saúde, orientações de prevenção e combate à arboviroses durante
o mês de fevereiro. A Febre
Amarela é a prioridade da
discussão e, para garantir a
melhor defesa contra esse
vírus, intensificações de vacinação estão sendo realizados
nos bairros da cidade.
A vacina está sendo oferecida para toda população de
Iperó nas Unidades de Saúde

do Centro, Jardim Vitorino,
Bacaetava, Campos Vileta e
George Oetterer em horário
estendido, de acordo com a
programação já divulgada nas
mídias sociais. Além disso,
alguns pontos estratégicos
como o bairro Corumbá, Sapetuba, APAE e Fazenda Ipanema
já contaram com equipes nos
próprios locais para vacinação.
O Secretário de Saúde do
município comenta sobre a
importância da vacina contra a
Febre Amarela: “É uma medi-

da essencial contra o vírus, porque não protege apenas o indivíduo que recebe a dose, mas
garante também a diminuição
do risco em toda comunidade”.
Em relação ao agente da doença, o secretário também alerta
a população, “Além da vacina,
vale lembrar que eliminar os criadouros do mosquito transmissor
é muito importante. Não deixar
água parada e sempre limpar o
ambiente é uma ótima forma de
prevenir o vírus”. ■

As aulas de Ballet Baby e Infantil, iniciadas na última semana,
receberam mais de 70 inscritos na
faixa etária de 3 a 12 anos. O curso
que integra o projeto Cultura em
Ação, desenvolvido pela Prefeitura
de Iperó por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, tem
aulas com duração de uma hora e
acontece uma vez por semana no
Polo Cultural.
A orientação dos alunos é realizada pela professora Larissa de Melo
Ribeiro, que também é responsável
pelos projetos de Sapateado Infantil
e Street Infantil. No caso das turmas
de ballet a abordagem tem sido realizada de forma lúdica para facilitar
o primeiro contato dos alunos com
essa forma de expressão artística,
priorizando o trabalho de coordenação motora, lateralidade, expressão
corporal, sociabilização e ampliação
da capacidade intelectual e criativa.
A intenção é permitir a aproximação
das crianças com a cultura.
“Começamos o ano com mui-

tos inscritos, o que é maravilhoso.
Espero que seja mais um ano em
que as crianças continuem aproveitando os projetos oferecidos pela
Prefeitura e que a cada dia mais
crianças possam participar.’Nossas
aulas são realizadas com muito
carinho e são importantes para o
desenvolvimento motor ,social e da
criatividade da criança”, comenta a
professora Larissa. ‘
Interessados em mais informações sobre o projeto Cultura em
Ação e as aulas disponíveis podem
ser obtidas na Divisão de Cultura,
no Polo Cultural, localizado na rua
Luiz Rossi, nº 107, no Jardim Irene
ou pelo telefone 15 3266-2383. ■
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Doações para Fundos Municipais de
Iperó podem ser abatidas

Unidades Escolares realizam
primeira reunião de Pais do
ano letivo

O Imposto de Renda
2019 começa a ser entregue
no próximo dia 7, referente
aos ganhos de 2018. Com isso,
os contribuintes que desejam
efetuar doações para Fundos
da Criança e do Adolescente e
dos Idosos, poderão abater no
Imposto de Renda deste ano.
As regras para doação são
simples: pessoas físicas podem
doar o percentual de até 6%
se a doação ocorrer até 31 de
dezembro do ano anterior ao da
declaração e 1% para pessoa
jurídica, se for tributada pelo
lucro real. Caso o interessado
ainda não tenha efetuado
a doação, ainda é possível
aproveitar o abatimento no
IR, já que as doações também
pode ocorrer no ano da declaração. A diferença é que
o contribuinte poderá abater
apenas 3% do valor devido.
“Tire da boca do Leão e faça
uma boa ação”
De acordo com a Pesquisa
Doação Brasil, realizada pelo
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis),
apenas 2% do potencial de
contribuição das pessoas física
realizam doações. Além das
doações por meio do IR, os Fundos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e do

Idoso poderão receber doações
durante todo o ano, por meio
de conta bancária específicas.
As doações para os Fundos
Municipais fazem parte de uma
conquista recente dos Conselhos Municipais atuantes em
nosso município. Os Fundos têm
a responsabilidade de financiar
ações e programas voltados
aos trabalhos junto às crianças,
adolescentes e idosos com o
objetivo de assegurar os direitos,
melhorar a qualidade de vida e
promover a inclusão na sociedade. Os recursos dos conselhos,
atualmente, vêm da Prefeitura
de Iperó por meio da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, que é quem financia
as atividades desenvolvidas.
As doações tanto da pessoa física, quanto da jurídica,
poderão proporcionar maior
abrangência na execução dos
projetos e ações. “Contamos
com a sensibilidade do cidadão que tem a oportunidade
de destinar parte do imposto
devido para apoiar a causa dos
direitos das nossas crianças e
adolescentes.” comenta a presidente do Conselho Municipal
dos Direitos das Crianças e
dos Adolescentes, Alessandra
Nunes. A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Luiza

Mendes, também frisou sobre
a importância da doação. “Temos diversas ações sendo programas com os membros do
Conselho que essas doações
poderão contribuir bastante”.
“Dentro dos Fundos Municipais existem diversas ações
de extrema importância para
as crianças, adolescentes e
idosos. As doações irão proporcionar ainda mais recursos
para que os projetos e ações
em execução continuem crescendo” destacou o prefeito.
Destinações
As destinações devem ser
feitas por meio de depósitos, identificado com nome,
CPF ou CNPJ do doador.
Dados dos Fundos Municipais:
- Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Iperó CNPJ: 30.183.557/0001-76
- Agência: Banco do Brasil
- 4567-5 - C.C 15.960-3
- Fundo Municipal dos Direito
da Criança e do Adolescente
- CNPJ: 18.966.037/000134 - Agência: Banco do Brasil
- 4567-5 - C.C 88.000-0
Para mais informações e
orientações, entre em contato pelo telefone 3459-9999
ramal 245 ou diretamente na Prefeitura de Iperó.■

SEBRAE
INFRAESTRUTURA

Programa oferece oficinas para
empreendedores
Em parceria da Prefeitura com o Sebrae Sorocaba e o
Sebrae Aqui Iperó, o Programa
Super Mei Gestão - que visa a
capacitação de futuros empreendedores e micro empreendedores individuais - MEI, está com
inscrições abertas. Serão cinco
oficinas sobre gerenciamento
de negócios, com os temas:
SEI Planejar, SEI Controlar meu
dinheiro, SEI Formar preço, SEI
Inovar e SEI Vender.
As vagas são limitadas e as
inscrições podem ser realizadas
até dia 20 de março, das 08h às
16h, no núcleo do Sebrae Aqui
do município. Já as oficinas serão
ministradas no Polo Cultural, e
acontecem do dia 25 a 29 de

março, com horário das 17h
às 21h.
Aqueles que participarem
do Programa Super Mei Gestão,
podem pleitear a participação no
Programa Juro Zero do Governo
do Estado de São Paulo. O Programa concede financiamentos
com juro zero para MEIs (Microempreendedores Individuais),
com o objetivo de impulsionar o
investimento produtivo paulista.
Não obstante, o Sebrae Aqui
também disponibiliza vários
outros serviços para a população. A plataforma conta com
orientações sobre abertura e
melhoria de empresas (MEI, ME E
EPP); formalização do MEI; baixa
e alteração na inscrição do MEI;

orientações para regularização da inscrição (licenciamento e alvarás, de acordo
com a regulamentação municipal); emissão da DAS;
impressão do comprovante
de inscrição e de situação
cadastral (CNPJ); orientações
para emissão do CCM; apoio
para declaração anual MEI;
realização de palestras, oficinas, cursos e consultorias
especializadas e gratuitas.
O Sebrae Aqui fica localizado na Rua Rafaela Moreno,
110 – Vila Esmeralda. Para
mais informações, o telefone
é (15) 3266-4290.■

As Escolas e Creches Municipais possuem características similares quando o assunto é reunião de
pais, pois todas as unidades realizam
o procedimento. As reuniões acontecem em geral no fechamento dos
bimestres, onde são convocados em
suas unidades pais ou responsáveis
dos alunos.
Na última sexta-feira (22), a primeira reunião de pais do ano letivo
foi realizada em todas as unidades,
onde pais e educadores puderam se
conhecer e falar sobre o ano letivo.
Nesse primeiro contato, a equipe
de educadores agradeceu aos pais
pela confiança depositada e, logo
em seguida, fizeram esclarecimentos
sobre toda a rotina, funcionamento,
orientando sobre questões administrativas, procedimentos e sobre a
vida escolar dos seus alunos.
Esses encontros entre pais e unidades são essenciais para que possam esclarecer o papel e a atuação
de cada um. A escola e família devem
ser parceiras no objetivo de formar

para a excelência humana, pois nas
unidades existem princípios claros
de direitos e deveres, hábitos e valores que possibilitam e preservam
o convívio harmonioso entre todos
os membros da comunidade educativa. As rotinas e a disciplina são
indispensáveis para a construção do
hábito e do processo metodológico
do aprender a aprender.
‘’A escola deve abrir espaços
para solucionar ou pelo menos buscar alternativas para uma melhoria
na realidade escolar do aluno, desse
modo deve-se estabelecer parcerias
entre a escola e os pais, para que
haja uma condução positiva dos
possíveis problemas.’’ comenta a
Secretária da Educação. ‘’Nesse
sentido é que a reunião deve se
focalizar, na troca de informações
para que a partir desse ponto possa
elaborar de forma conjunta uma
solução, e que não se resuma somente em períodos de fechamento
de notas, mas no decorrer de todo
o ano.’’, destaca.■
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