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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 039/19 – Concede à servidora Ana Teresa de Moraes Andrade, RG:
22.571.677-X (Comprador) referência/ padrão “G-1”, a elevação do padrão salarial
para “G-2”, por ter cumprido os requisitos
legais.
Portaria Nº 040/19 – Concede ao servidor Cláudio José Ribeiro Lemos, RG:
22.012.859-5, (Motorista) referência/ padrão “G-1”, a elevação do padrão salarial
para “G-2”, por ter cumprido os requisitos
legais.
Portaria Nº 041/19 – Concede à servidora
Jaqueline Leandro da Mota Medeiros, RG:
42.894.980-0 (Assistente Administrativo
I) referência/ padrão “E-1”, a elevação do
padrão salarial para “E-2”, por ter cumprido os requisitos legais.
Portaria Nº 042/19 – Concede à servidora
Rosimeire Aleixo, RG: 19.460.457-3
(Contador/Tesoureiro), referência/ padrão
“J-1”, a elevação do padrão salarial para
“J- 2”, por ter cumprido os requisitos legais.
Portaria Nº 043/19 – Concede à servidora
Thais Thame Tomaz, RG: 40.052.331-0
(Técnico Legislativo) referência/ padrão “I
- 2”, a elevação do padrão salarial para “I 3”, por ter cumprido os requisitos legais.
Portaria Nº 044/19 – Concede à servidora
Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0
(Agente de Comunicação) referência/ padrão “H - 1”, a elevação do padrão salarial
para “H - 2”, por ter cumprido os requisitos legais.
Portaria Nª 045/19 - Considerando a necessidade de implantação de Ouvidoria nos
órgãos públicos, sendo esta um canal de
acesso para a população de forma ágil,
além de levar em consideração a celeridade presente nos aplicativos de mensagem;
Nomeia a servidora Thais Thame Tomaz,
RG: 40.052.331-0 (Técnico Legislativo)
como Ouvidora deste Poder Legislativo,
que fica sob responsabilidade da servidora
um aparelho celular registrado no patrimônio sob o n.º 1041, vinculado ao telefone
(15) 3266-3446, onde as mensagens enviadas através do aplicativo de mensagem
“WhatsApp Business”, serão respondidas
durante o expediente da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e das 13h30min às 17h. Ressalta-se
que os demais canais de comunicação com
o Poder Legislativo permanecem inalterados.
Portaria Nª 046/19 – Exonera a funcionária
Daniele Aparecida Domingues Vieira, RG:
41.364.645-2 (Assessor Parlamentar),
referência “D”, e revoga a portaria n.º
050/2018.
Portaria Nª 047/19 - Nomeia Elisabeth Jacques Eid, RG: 20.501.306-5 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, concede uma
cesta básica ou um crédito alimentação
com entrega mensal e lota no Gabinete da
Vereadora Eliana Souza da Silva.

Portarias n.º s 039 a 044/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 04 de
abril de 2019.
Portarias n.º s 045 e 046/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 05 de
abril de 2019.
Portarias n.º 047/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 08 de abril de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

nicípio de Iperó, exceto na hipótese de o i) Paralisia irreversível e incapacitante
emprego de fogo ter sido autorizado por j) Cardiopatia grave
órgão federal, estadual ou municipal”.
k) Doença de Parkinson
l) Nefropatia grave
Atenciosamente
m) Síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
n) Contaminação por radiação, com base em
conclusão da medicina especializada
ANEXO I
o) Alzheimer
p) Fibrose cística (mucoviscidose).
Art. 2º. A isenção de que trata o artigo 1° será
concedida somente para um único imóvel do
qual o portador da doença considerada grave
seja proprietário/dependente ou responsável
pelo recolhimento dos tributos municipais e
que seja utilizado exclusivamente como sua
residência e de sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
LOT 154/2019
Ilmo (a). Senhor (a): GUILHERME ANTUNES
DOS SANTOS
Cadastrado Municipal Nº: 01.0025.0107.00
Endereço de entrega: RUA VEREADOR DR.
ARNALDO CESAR ANDRADE, 15 - IPERO/
SP- CEP 18560-000
Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA VEREADOR DR. ARNALDO
CESAR ANDRADE, cadastrado nessa municipalidade sob o número 01.0025.0107.00,
conforme relatório completo anexo e demonstrado nas fotos constantes do Anexo
I desta Notificação verificou 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 tal situação é considerada irregular,
ao ser observado em conjunto à legislação
vigente;
Que há inúmeras reclamações de vizinhos
do referido local;
Que há a possibilidade de consequências decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais nº
687/2006 e 808/2008, que regulamentam
o procedimento para autorização da poda
ou corte das árvores isoladas e limpeza de
terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar nº 35 de
27 de junho de 2008, Art. 6º - “Os
moradores são responsáveis pela limpeza
do passeio fronteiriço (calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza
total do TERRENO E PASSEIO PÚBLICO
(CALÇADA) em questão no prazo máximo
e improrrogável de 10 (DEZ) dias, contados
do recebimento desta, sob pena de multa
de 100 UFMs (R$ 379,00), mais taxa de 0,5
UFM (1UFM = R$ 3,79) por metro quadrado correspondente à limpeza do terreno
feita pelo órgão competente, nos moldes
do disposto na legislação vigente.
Fica exposto também que, de acordo com
o artigo 1º, da Lei Municipal 741/10, “Fica
proibido, sob qualquer forma, o emprego
de fogo para fins de limpeza de terrenos,
preparo do solo para plantios, marginais
de rodovias, margens de rios, lagos e matas de todas as espécies localizadas no Mu-

RUA VEREADOR DR. ARNALDO
CESAR ANDRADE
01.0025.0107.00
LEI COMPLEMENTAR Nº 159,
DE 9 DE ABRIL DE 2019.
“Dispõe sobre a concessão de isenção do
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para pessoas portadoras de necessidade especiais ou doenças
graves, do Município de Iperó e dá outras providências”.
Autores: Valter Rodrigues Vieira e Benildo Santos Ribeiro
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal
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. 1°. Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
o imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e/ou filhos dos mesmos que comprovadamente
sejam portadores de necessidade especiais ou doenças consideradas graves e
que tenha renda familiar até três salários-mínimos.
§1º. Para fins da isenção de que trata o
caput deste artigo, entende-se por de
doença grave as seguintes patologias:
a) Neoplasia maligna (câncer)
b) Espondiloartrose anquilosante
c) Estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante)
d) Tuberculose ativa
e) Hanseníase
f) Alienação mental
g) Esclerose múltipla
h) Cegueira

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

Art. 3º. Para ter direito à isenção, o requerente deve apresentar cópias dos seguintes
documentos:
I - Documento hábil que comprove ser o imóvel, objeto do pedido de isenção, única propriedade em seu nome ou de seu cônjuge;
II - Quando o imóvel for alugado, contrato de
locação no qual conste o requerente como
principal locatário;
III - Documento de identificação do requerente (Cédula de Registro de Identidade (RG) e/
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) e, quando o dependente do proprietário for o portador da doença, juntar documento hábil a fim de se comprovar o vínculo
de dependência (cópia da certidão de nascimento/casamento)
IV - Documento de identificação do requerente;
V - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI - Atestado médico fornecido pelo médico
que acompanha o tratamento, contendo:
a) Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);
b) Estágio clínico atual;
c) Classificação Internacional da Doença
(CID);
d) Carimbo que identifique o nome e número
de registro do médico no Conselho Regional
de Medicina (CRM).
Art. 4º. A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), não desobriga o contribuinte do pagamento das taxas.
Art. 5º. Os benefícios de que trata a presente
Lei, quando concedidos, serão válidos por 1
(um) ano, após o que deverá ser novamente
requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um novo período de 1 (um) ano e
cessará quando deixar de ser requerido.
Art. 6º. (Vetado).
Art. 7º. As despesas decorrentes da execução
da presente Lei correrão à conta das verbas
próprias do Orçamento, suplementadas se
necessário.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com seus efeitos a partir de 1°
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de Janeiro de 2020, revogados as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
9 DE ABRIL DE 2019.

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Art. 3º. Os estabelecimentos públicos e privados do Município de
Iperó têm o prazo de 90 dias para se adequar a esta Lei.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Parágrafo único. Os estabelecimentos que não cumprirem o estabelecido na presente Lei sofrerão sanções e multas, a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Publicada nesta Secretaria, em 9 de
abril de 2019.

Art. 4°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

Art. 5°. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 9 DE ABRIL DE 2019.

LEI COMPLEMENTAR Nº 160,
DE 9 DE ABRIL DE 2019.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

“Dispõe sobre a reestruturação administrativa organizacional e administrativa de pessoal da Câmara de Vereadores do Município de Iperó, e dá
outras providências”.
Autores: Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó

Publicada nesta Secretaria, em 9 de abril de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Ficam extintos os seguintes
cargos de provimento efetivo no quadro de servidores da Câmara Municipal de Iperó:
I - 01 (um) Contador/ Tesoureiro
II - 01 (um) Técnico em Recursos Humanos
III - 01 (um) Telefonista

ANEXO II
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

Art. 2º. Ficam extintos os seguintes
cargos de provimento em comissão
no quadro de servidores da Câmara
Municipal de Iperó:
I - 01 (um) Assessor de Imprensa e Cerimonial
Art. 3º. Ficam em virtude da presente
alterados os anexos I, II, da Lei Complementar n.º 78, de 22 de fevereiro
de 2013 e suas posteriores alterações,
que são parte integrante do presente
Projeto.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
9 DE ABRIL DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 9 de
abril de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento

Art. 2º - Os estabelecimentos públicos e privados do Município de
Iperó ficam obrigados a incluir nas placas e avisos sinalizadores de
atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do
autismo.

LEI Nº 958, DE 9 DE ABRIL DE 2019.
“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados a inserir nas placas e avisos sinalizadores
de atendimento prioritário o símbolo mundial da
conscientização do autismo no âmbito do Município de
Iperó, e dá outras providências”.
Autoria: Sérgio Poli Simon
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal 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: A
Art. 1°. Fica instituído que as pessoas que apresentam algum transtorno do espectro do autismo passaram a ter
atendimento prioritário em todos os estabelecimentos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
CME DE IPERÓ – SP
BIÊNIO 2019-2021
A Comissão Eleitoral designada para a
eleição da nova composição do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME DE
IPERÓ, torna público o presente EDITAL DE
CONVOCAÇÃO com o objetivo de regulamentar e promover a eleição da representação das entidades, da sociedade civil,
dos usuários do Sistema de Educação, das
entidades de profissionais e trabalhadores
da Educação, bem como a indicação dos
representantes do governo, nos termos da
Lei Municipal nº 458, de 4 de dezembro de
2003 (com alteração dada pela Lei Municipal nº 622, de 18 de dezembro de 2007).
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. A função dos membros do CME
não é remunerada e é considerada de relevante interesse público.
Art. 2º. O CME exercerá as funções de caráter normativo, consultivo e deliberativo
sobre a formulação e o planejamento das
políticas de educação do município, nos
exatos termos da Lei Municipal nº 458, de
4 de dezembro de 2003 (com alteração
dada pela Lei Municipal nº 622, de 18 de
dezembro de 2007).
Art. 3°. As eleições do CME reger-se-ão a
partir da publicação deste Edital de Convocação nas escolas e nos meios de comunicação deste município.
DOS OBJETIVOS
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I – Um representante da Secretaria de Educação do Município, indicado pelo Poder
Público Municipal;
II - Um representante do Ensino da Educação Infantil de Escolas Municipais, indicado
pelo Poder Público Municipal;
III - Um representante do Ensino Fundamental I de Escolas Municipais, indicado
pelo Poder Público Municipal;
IV - Um representante do Ensino Fundamental II de Escolas Municipais, indicado
pelo Poder Público Municipal;
V - Um representante das escolas estaduais
do município, escolhido pelos diretores e
coordenadores pedagógicos das escolas;
VI - Um representante da Educação Profissional, escolhido pelos representantes das
instituições que promovem a educação
profissional no município;
VII - Um representante de Diretores de Escolas mantidas pelo Poder Público do Município, escolhido entre seus pares;
VIII - Um representante das Associações de
Pais e Mestres - APM’s - das Escolas mantidas pelo Poder Público Municipal, escolhido entre seus pares;
IX - Um representante do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (FUNDEB), escolhido entre os conselheiros;
X - Um representante do Poder Legislativo,
indicado pelo Presidente da Câmara Municipal.
Parágrafo único. Os membros do CME
constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VII e
VIII serão eleitos por seus respectivos pares.
DAS INSCRIÇÕES

Art. 8°. Cada unidade escolar deverá realizar as inscrições e eleição dos interessados
em participar do processo eleitoral para
mandato do CME.
Art. 9º. Cada unidade deverá encaminhar
à Comissão Eleitoral até o dia 17 de abril
DA COMISSÃO
o nome do profissional de cada segmento
que tiver sido escolhido entre os represenArt. 5º. Para a realização do processo elei- tantes da categoria.
toral fica criada Comissão Eleitoral a ser Art. 10. Recebidos os indicados de cada
composta por 3 (três) membros, a saber: unidade, a Comissão Eleitoral realizará os
I - Um representante do CME;
trâmites necessários à eleição dos memII - Um representante da Secretaria Munici- bros por segmento.
pal de Educação, Cultura e Esportes;
III - Um representante do Conselho do
DA DIVULGAÇÃO
FUNDEB de Iperó.
Art. 6º. Compete à Comissão Eleitoral:
Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral a diI - Divulgar o Edital de Convocação;
vulgação da lista dos candidatos à ConII - Coordenar o processo eleitoral;
selheiro Municipal de Educação com, no
III - Proceder as inscrições dos candidatos mínimo, 2 (dois) dias de antecedência do
(as);
pleito.
IV - Conduzir a votação e promover a con- Parágrafo único. A lista com os nomes dos
tagem dos votos;
candidatos deverá ser divulgada no site ofiV - Divulgar o resultado da eleição;
cial da Prefeitura Municipal de Iperó, nos
VI - Fazer a ata do processo eleitoral.
meios de comunicação do município e em
local visível de amplo acesso a população.
DA COMPOSIÇÃO
DA ELEIÇÃO
Art. 7º. O CME deverá ser composto por
10 (dez) membros titulares e 10 (dez) Art. 12. As eleições para os segmentos
membros suplentes, conforme previsto constantes dos incisos do II, III, IV, V, VI, VII
pelo art. 6º da Lei Municipal nº 458/2003 e VIII do art. 7º deste Edital serão realiza(alterada pela Lei Municipal nº 622/2007) e das no dia 23 de abril de 2019 no período
com as entidades e segmentos sociais que compreendido entre 8h e 12 horas na sede
seguem:
da Secretaria de Educação, Cultura e EsArt. 4°. O presente Edital tem como finalidade regulamentar o processo eleitoral
para a recomposição do CME para o biênio
2019-2021.

portes, situada na Rua Luiz Rossi, nº 57,
Jardim Irene, conforme segue:
I – 8h para as categorias dos representantes de Educação Infantil, de Ensino
Fundamental I e de Ensino Fundamental
II das Escolas Municipais;
II – 9h para os representantes das Escolas
Estaduais do município;
III – 9h:30min no caso de representantes
da Educação Profissional;
IV – 10h para os representantes de Diretores de Escolas mantidas pelo Poder
Público Municipal;
V – 11h no caso dos representantes das
Associações de Pais e Mestras (APM’S)
das unidades mantidas pelo Poder Público Municipal.
Art. 13. Os eleitores só poderão votar
nos representantes de suas respectivas
categorias.
Art.14. Se os pais ou responsáveis forem,
ao mesmo tempo, aluno, servidores ou
professores nas unidades escolares, terão
direito apenas a um voto
Art. 15. Antes do início da votação, a
urna será conferida, obrigatoriamente,
pela Mesa de Votos e pelos fiscais, se
houver.
Art. 16. A cédula de votação deverá
ser rubricada por, no mínimo, 02 (dois)
membros da Mesa Receptora de Votos.
Art. 17. Cada eleitor antes de receber a
cédula de votação deverá se identificar
perante os mesários, apresentando documento oficial com foto.
Art. 18. O eleitor preencherá seu voto em
local secreto e depositará sua cédula em
urna colocada na mesa receptora de votos, podendo votar em um candidato representante de sua respectiva categoria.
Art. 19. A eleição será realizada por meio
de voto secreto, expressado por meio
de cédula própria colocando o número
e nome dos candidatos aos quais representam.
DA APURAÇÃO
Art. 20. Serão considerados eleitos:
I - Titulares: os candidatos que computarem o maior número de votos dentro de
cada categoria;
II - Suplentes: os candidatos que obtiverem a 2ª colocação entre aqueles de sua
respectiva categoria.
Art. 21. Em caso de empate na votação
em qualquer segmento, será aclamado
vencedor:
I - No caso dos representantes da Educação Infantil, de Ensino Fundamental I,
Ensino Fundamental II e Diretores de Escola, atuantes na rede municipal de ensino, o que contar com o maior tempo
de serviço.
II - No caso de representantes das Escolas
Estaduais, Educação Profissional e Associações de Pais e Mestres, os que tiverem
maior idade, levando-se em consideração dia, mês e ano.
Art. 22. Encerrada a votação de todas
as categorias, o Secretário da Comissão
Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição na
qual deverão constar todas as ocorrências do dia e o resultado da apuração.

Art. 23. A Ata de Eleição deverá ser
assinada por todos os membros da
Comissão Eleitoral e por aqueles que
estiverem presentes durante a apuração.
Art. 24. Com a eleição finalizada
e a ata devidamente lavrada a Comissão Eleitoral remeterá cópia dos
documentos ao Prefeito Municipal
para que seja expedido o Decreto de
nomeação dos novos membros do
CME para o mandato 2019-2021.
Art. 25. Com a publicação do Decreto fica encerrado o processo de
eleição do CME, devendo toda a documentação ser mantida nos arquivos do CME para o caso de eventual
necessidade.
Art. 26. A Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes prestará o auxílio necessário à realização
da eleição dos novos membros do
CME.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Os casos omissos relativos ao
processo eleitoral dos novos membros do CME de Iperó, não previstos
neste Edital, bem como, as dúvidas
provenientes de sua interpretação
serão decididos pela Comissão Eleitoral.
Art. 28. Na solução dos casos relativos à interpretação deste Edital a
Comissão Eleitoral poderá ser assessorada pela Procuradoria do Município de Iperó, pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes e/ou
por outros segmentos da Prefeitura
de Iperó.
IPERÓ, 10 DE ABRIL DE 2019.
COMISSÃO ELEITORAL
ELEIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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DECRETO Nº 1.881, DE 4 DE ABRIL
DE 2019.
“Dispõe sobre a convocação da II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e dá
outras providencias.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
a necessidade de avaliar e propor diretrizes
para a implementação da Política do Idoso
no Município;
DECRETA
Art. 1º. Fica convocada a II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, a ser
realizada no dia 26 de abril de 2019, no
período compreendido entre 8 e 12 horas, no Polo Cultural “Dr. Arnaldo César
Andrade”, tendo como tema central: “Os
Desafios de Envelhecer no século XXI e o
Papel das Políticas Públicas.”.
Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria do órgão
gestor municipal de assistência social.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
4 DE ABRIL DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 4
de abril de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
RESOLUÇÃO Nº 01 DE 11
DE ABRIL DE 2019.
“Dispõe sobre a instituição de Comissão
Temporária de Mobilização e Organização
da II Conferencia Municipal dos Direitos do
Idoso e dá outras providências.”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DO IDOSO DE IPERÓ- CMDI, no uso de suas
atribuições e regulamentares, em especial
aquelas conferidas pela Lei Municipal 827,
de 6 de Dezembro de 2013; e CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 42 da
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa que dispõe sobre a convocação da Conferência Nacional
do Idoso e dá outras providências;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de
Iperó em reunião extraordinária realizada
no dia 09 de abril de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica criada a Comissão Temporária
de Organização e Mobilização da II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso que
será composta pelos seguintes membros:

I - Luíza Monise dos Anjos Mendes
II - Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
III - Sabrina Aparecida Nascimento;
IV - Ruth Dornela da Paixão;
V - Francisca Gleudivânia Almeida Costa;
VI - Eliane Cristina Dias de Almeida.
Parágrafo único. A função dos membros da Comissão não é remunerada e é considerada como
atividade de relevante interesse público.
Art. 2º. A Comissão criada no artigo 1º funcionará
no período de 15 de abril a 15 de maio de 2019.
Parágrafo único. O prazo que se refere o caput
deste artigo poderá ser estendido por deliberação
do Conselho em reunião plenária e caso persistam
razões que justifiquem seu funcionamento.
Art. 3º. A Comissão terá como atribuições:
a) Promover a realização da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de
Iperó, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e
administrativos;
b) Orientar o processo de organização da Conferência, com base no tema central e nos eixos temáticos, bem como elaborar os documentos técnicos que subsidiarão os debates nos grupos de
trabalho;
c) Aprovar critérios e modalidades de participação
dos representantes dos Municípios na Conferência, bem como o local de sua realização;
d) Elaborar o Regimento Interno da Conferência;
e) Elaborar e aprovar a programação da Conferência, de acordo com os eixos temáticos;
f) Coordenar e organizar os Grupos de Trabalho,
definindo os coordenadores, facilitadores e convidados de cada grupo;
g) Dar suporte técnico à Conferência;
h) Promover a divulgação da Conferência;
i) Orientar os trabalhos de secretaria da Conferência;
j) Coordenar as atividades de apoio logístico e administrativo para a realização da Conferência;
k) Coordenar a inscrição e credenciamento dos
participantes;
l) Elaborar o Relatório Final da Conferência, para
ser encaminhado ao Grupo de Trabalho de Relatoria da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa.
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
IPERÓ, 11 DE ABRIL DE 2019.
LUIZA MONISE DOS ANJOS MENDES
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
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JOVENS
DE HONRA
INFRAESTRUTURA

WTM Latin América
INFRAESTRUTURA

Iperó participa da maior feira de
Turismo da América Latina em São
Paulo
O município de Iperó participou, na última quinta-feira
(4), da maior feira de Turismo
da América Latina - WTM Latin
América (World Travel Market)
em São Paulo. A oportunidade
surgiu por meio de um convite
feito pelo Governo do Estado
à Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo de Iperó
para a exposição do município
no stand do tema “Região turística - História e Aventuras”.
A exposição possui alto
alcance global, oferecendo o
conhecimento de diferentes
lugares não só da América

Latina, mas do mundo todo aos
visitantes. Com isso, o intuito da
participação do município foi expor os principais pontos turísticos
de Iperó aos visitantes da feira,
que foram profissionais da área
de Turismo e visitantes influentes.
Dentre os pontos apresentados,
estavam a Floresta Nacional de
Ipanema, Centro Nacional de
Balonismo, Escalada, Estação
Ferroviária, entre outros pontos
importantes da cidade.
“O evento possui um grande
porte e direciona diversos olhares
para o nosso município. Iperó está
cada vez mais se consagrando na

área do turismo e temos
como prova disso o convite
e nossa participação nesta
feira” destaca o prefeito municipal. Como marca do avanço no Turismo de Iperó, está
sendo elaborado um Plano de
Desenvolvimento de Turismo
Regional sobre o tema História e Aventuras com apoio do
Senac Sorocaba, que definirá
o município de Iperó como
região Turística. Além disso,
Iperó se preparada agora para
participar da Abav - Exposição
Internacional de Turismo, que
acontecerá em setembro. ■

Projeto Municipal de
Kickboxing ganha destaque
em campeonato paulista
O Projeto ‘Liga Jovens de
Honra’, promovido pela Prefeitura,
participou, no final do mês de março, da Copa São Paulo de Tatame e
Estreante de Ringue, no Ginásio do
Éden, em Sorocaba. Ao todo, o Projeto conquistou 8 medalhas, sendo 7
de ouro e uma de prata.
O jovem Raul Deaque ficou com o
primeiro lugar na modalidade Ringue
e Light Contract, além de também
conquistar o 2° lugar no Kick Light.
Nessa última categoria, os alunos
Cauã Ferreira e Kamille Viória levaram
o ouro. Kamille também conseguiu o
1° lugar na categoria Light Contract,
que teve o pódio completo por iperoenses com o 3° lugar para Gabriel

Preste. Já na categoria Point Fight,
Fernando Domingues e Nicolas
Carvalho garantiram o 1° lugar.
Estavam presentes no campeonato os Senseis Arthur Gustavo,
Renato Vieira e Gabriel Branco e
os Mestres Araújo e Waldir Fernandes, da Liga Sorocabana.
A Liga Jovens de Honra, criada
em 2013 por apoio da Prefeitura,
tem o objetivo de incluir jovens
na prática esportiva, trabalhando
a inclusão social e estimulando os
alunos a vivenciarem competições.
No momento, o Projeto está se
preparando para o Campeonato
Paulista que acontece no próximo
mês, no município de Marília.■

SEBRAE
MÓVEL
INFRAESTRUTURA

Sebrae disponibiliza oficina
e atendimento gratuitos
sobre empreendedorismo
Em parceria da Prefeitura
com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
o Sebrae Aqui de Iperó está com
as inscrições abertas para a Oficina
“Começar Bem – Formalização” e
o Atendimento SEBRAE MÓVEL. O
público alvo se concentra em empresários de Micro e Pequenas Empresas,
Microempreendedores Individuais e
pessoas interessadas em montar e
formalizar o seu negócio.
A Oficina reúne orientações e
informações para quem está estruturando um negócio, formalizando
uma atividade ou expandindo uma
empresa. As aulas serão ministradas

na sede do Sebrae Aqui Iperó, no
dia 24 de abril, das 9h às 12h.
Já o Atendimento SEBRAE
MÓVEL funciona durante às 13h
até às 16h de 24 de abril no Terminal Rodoviário, localizado na Av.
Ver. Dr. José Marques Penteado
– Centro.
As inscrições para os serviços
podem ser realizadas até às 16h
de 22 de abril no Sebrae Aqui
Iperó, na Rua Rafaela Moreno,
110 – Centro. Os documentos
necessários são CPF e/ou CNPJ. Os
eventos são gratuitos e as vagas
limitadas. Para mais informações
o telefone é (15) 3266-4290.■
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EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS
MUNICIPAIS
INFRAESTRUTURA

George Oetterer recebe mutirão de
limpeza e manutenção dos bairros
Na última terça-feira (9) a
Prefeitura de Iperó por meio da
Secretaria de Transportes e Serviços Municipais iniciou no bairro
de George Oetterer um mutirão
de limpeza e manutenção dos
bairros. O mutirão se iniciou na
Av. Bandeirantes, onde diversos
serviços estão em andamento.
Os serviços em andamento
são de capina, limpeza, recolhimento de inservíveis e descartes
irregulares, substituição de lâmpadas queimadas e operação
tapa buraco. O balanço desses
três dias de serviço se resultou
na retirada de 149 toneladas
de inservíveis e entulhos, substituição de 30 unidades de lâmpadas queimadas e aplicação
de 22,7 kg de massa asfáltica

em operação tapa buracos.
Na próxima semana, os
serviços seguirão pelas ruas
do bairro e também estarão
nos bairros Alvorada e Vileta.
Os lugares de maior descarte
irregular estão sendo limpos
e instalado placas sinalizando
a proibição do descarte do
lixo e entulhos. Com isso,
caso a fiscalização presenciar
ou qualquer morar fizer a
denúncia do descarte no local,
o ato será passível de multa.
“O mutirão de manutenção e limpeza são essenciais
para os bairros. Entretanto,
precisamos contar com a contribuição da população, evitando o descarte de lixo em
lugares irregulares. Com essa

consciência e o cuidado de
todos, conseguimos manter
os bairros limpos e melhor
para toda a população” comenta o prefeito municipal.
PROJETO CIDADE LIMPA
Além desse mutirão de limpeza, o projeto Cidade Limpa
2019 promovido pela TV Tem
em parceria com a Prefeitura
já tem sua data definida. O
projeto passará por Iperó na segunda quinzena de setembro,
sendo de 16 a 27 de setembro.
O projeto Cidade Limpa
estará percorrendo por todos os bairros do município.
Mas, lembre-se: não serão
recolhidos galhos de árvores e
entulhos de construção civil. ■

Projetos Educacionais
retornam às aulas

Atendendo 256 alunos em
George Oetterer e 245 alunos no
Centro, os Projetos Educacionais
‘’Bem-me-quer’’ e ‘’Despontando
Cidadãos’’, retornaram às atividades
no último mês.
De acordo com a Secretaria da
Educação, o “Bem-me-quer” atende
a faixa etária de 3 anos e meio a 5
anos. Já o “Despontando Cidadãos”
atende os alunos entre 6 e 11 anos.
Ambos são desenvolvidos no contra
turno do período escolar.
Os projetos educacionais tem o

intuito de complementar o processo de aprendizagem dos alunos
e possibilitam o desenvolvimento
de habilidades e competências por
meio de atividades lúdicas e prazerosas, incluindo jogos, danças,
teatro e artesanato, atividades que
estimulem o desenvolvimento do
aluno no geral.
Ambos os Projetos ainda têm
vagas disponíveis. Interessados
devem procurar as unidades. Mais
informações pelo telefone 32662324. ■

ESPORTE
INFRAESTRUTURA

Futebol e Futsal participam
de campeonatos da região
As equipes femininas e masculinas de futebol e futsal dos Projetos Municipais de Esporte estão
enfrentando as disputas de diversos
campeonatos da região, além de estarem de olho nos próximos torneios
que estão por vir.
Após jogo no Allianz Parque, em
São Paulo, para a fase final da Copa
Palmeiras de Futsal Feminino, a equipe Utopia estreou, neste mês, nos
Jogos Abertos da Juventude contra
Cesáreo Lange e na Copa Record
contra Itu. Apesar de derrota em
ambos os jogos, a Utopia pretende
recuperar o resultado com o jogo
contra Porto Feliz, em Itapetininga,
no dia 23/04 e com o jogo de Volta
contra Cesáreo que acontece dia
25/04 às 20h30 no Ginásio Dito
Bom, em Iperó.
Já pelo Campeonato Cruzeirão
2019, a Utopia assegurou uma
vitória contra a equipe Gálatas através do placar de 2x1, com gols das
atletas Angélica e Guigui. A vitória
garantiu a vaga nas Quartas de Final
e o próximo jogo está marcado para

o dia 12/04, sexta-feira, às 20h15
no Ginásio do Éden, em Sorocaba,
diante da equipe Atlético Oliveira.
No futebol masculino, as categorias de base sub 11, 13 e 15
entraram em campo no último
sábado (06), na cidade de Capela
do Alto contra a equipe da casa,
pelo Campeonato Regional de
Futebol. Iperó garantiu vitória com
o time sub 11. Os próximos jogos
deste campeonato acontecem no
dia 04/05, no Campo Praxedão,
em Iperó, a partir das 09h. Pela
Copa Juventude, o futebol masculino sub-18 fez sua estreia, em
Iperó, contra Boituva. A segunda
partida acontece em Tatuí, no dia
13/04, às 09h.
A equipe masculina sub-20
está se preparando para os Jogos
Regionais, que acontecem no mês
de julho. Os atletas disputaram
duas partidas amistosas fora de
casa e conseguiram o empate nos
jogos. O próximo amistoso acontece 14/04 Tietê, contra a equipe
local, às 09h. ■
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PAT
INFRAESTRUTURA

MEIO AMBIENTE
INFRAESTRUTURA

Ruas iperoenses recebem plantio de
mudas de árvores
Projeto de arborização urbana é retomado
A Prefeitura, através da
Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo (Serat), deu
retomada ao projeto de plantio
de árvores na área urbana do
município. A ação aconteceu
nos dias 09 e 10 de abril e,
com auxílio do Projeto Mutirão
Social – Curso de Jardinagem,
123 mudas foram plantadas
em diversas ruas e avenidas
da cidade.
A Rua Libero Del Vigna foi
a campeão de plantio, com
53 mudas, sendo 32 Ipês de

diferentes cores, 12 Jacarandás
e 9 Patas-De-Vaca. A Área Verde
também recebeu o plantio de 11
Ipês Rosa e 10 Jacarandás, totalizando 21 mudas.
O plantio também aconteceu
nas Avenidas Ursula Wiegand e
Paulo Antunes Moreira – na área
próxima ao Pronto Atendimento
e Cemitério Municipal -, além das
ruas XXI de Março; Maria Conceição Aparecida Andrade; Benedito
Domingues dos Santos; Sorocaba
e Aristides Branco.
“Arborizar a área urbana é uma

ação ambiental muito importante, que colabora com
a preservação do meio ambiente e com melhores condições de vida para quem
utiliza esses espaços. A ação
foi toda planejada, levando
em consideração a geografia
da cidade e os pontos em que
os plantios podem ser realizados. Estamos felizes com a
retomada dessas intervenções
e contamos com a população
para preservar os espaços urbanos”, comenta o prefeito. ■

Números apontam
aumento de emprego
O PAT (Posto de Atendimento
ao Trabalhador) de Iperó, em seu
balanço trimestral, registra aumento significativo nos índices de vagas
capitadas e no numero de pessoas
encaminhadas ao mercado de trabalho, ao comparar o 1º trimestre
de 2018 ao trimestre atual.
No primeiro trimestre de 2018,
ou seja, de janeiro a março, foram
captadas 49 vagas e 27 pessoas
conseguiram uma oportunidade
de emprego com carteira assinada.

No mesmo período deste ano,
foram captadas 104 vagas e 91 pessoas foram colocadas no mercado de
trabalho. O aumento na variação de
vagas captadas é de 112,24%, entre
os períodos, e 237,03% no aumento
das contratações do posto.
Segundo a representante do PAT
em Iperó, Thais Gutierres, “Os dados
refletem a dinâmica inserida no
órgão na captação de vagas e bom
relacionamento junto às empresas
da cidade”, disse. ■

