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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Portaria Nº 053/19 – Concede ao funcionário Sr. Lucas Aveiro Lima, RG:
48.590.157-2 (Advogado) referência “L”,
a gratificação de função no percentual de
30%, conforme artigo 154 da Lei 19 de
29 de maio de 1992 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó
e artigos 1º e 2º da Lei nº 88 de 27 de
fevereiro de 1997, em virtude de exercer a função de Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, em virtude de
exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitações, através da Portaria n.º002/2019, com efeitos
a partir de 1º/05/2019 e vigorando até
31/12/2019; revogando, em especial a
Portaria n.º 004/2019.
Portaria Nº 054/19 – Concede férias ao
funcionário Paulo Henrique de Araújo
RG: 44.001.575-3 (Assistente Administrativo II) referência “G”, no período de
22/05/2019 a 31/05/2019.
Portaria n.º 053/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 02 de maio de
2019.
Portaria n.º 054/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 14 de maio de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Câmara Municipal de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Iperó torna público, nos termos do parágrafo 1.º do artigo 258 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iperó, e parágrafo único, inciso I do artigo 48 da Lei Complementar
n.º101 de 04 de maio de 2000 (LRF) que
será realizada Audiência Pública para exposição e discussão do Projeto de Lei do
Executivo n.º 002/2019 – “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município
para o exercício de 2020 e dá outras providências”. A audiência será realizada às
16 horas do dia 21 de maio de 2019, na
Câmara Municipal de Iperó, Rua Raul Benedito Guazzelli, n.º45 no Município de
Iperó/SP.
Iperó, 08 de maio de 2019.
Benildo Santos Ribeiro
Presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento
Valéria Regina Matheus de Souza
Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento
Sergio Poli Simon
Membro da Comissão de Finanças
e Orçamento

DECRETO Nº 1.889, DE 8 DE MAIO DE 2019. Carteira de Identidade (RG), Comprovação
de no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo
“Atualiza o valor da CIP - Contribuição exercício no magistério e Diploma ou Certide Iluminação Pública, instituída pela Lei ficado acompanhado do respectivo HistóriComplementar nº 43/2008.”
co Escolar no momento da atribuição;
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Municí- 2- A escolha do local de trabalho se for
pio de Iperó, Estado de São Paulo, no uso o caso, poderá ser efetivada por meio de
de suas atribuições legais,
procuração mediante apresentação do resCONSIDERANDO a Lei Complementar Mu- pectivo instrumento de mandato com firnicipal nº 43, de 16 de dezembro de 2008 ma reconhecida acompanhado de cópias
que instituiu a Contribuição de Iluminação reprográficas do documento de identidade
Pública;
do procurador e do candidato, as quais não
CONSIDERANDO a possibilidade de reajus- serão devolvidas;
te do valor da citada contribuição em per- 3- Os candidatos que forem convocados e
centual não superior ao índice inflacionário que, eventualmente, ultrapassarem o núdo mercado; e
mero de vagas somente farão jus à escoDECRETA
lha no caso de não comparecimento ou de
Art. 1º. Fica reajustado o valor da Contri- desistência dos que constarem com melhor
buição de Iluminação Pública - CIP, a partir classificação.
de maio de 2019, aplicando-se o índice Mais informações podem ser obtidas direacumulado do IPCA/IBGE acumulado nos tamente na Divisão de Recursos Humanos.
últimos 12 (doze) meses correspondente a
4,94%, conforme parágrafo único do art.
Iperó, 16 de maio de 2019.
4º da Lei Complementar nº 43/2008.
Parágrafo único. Com o reajuste previsto
Divisão de Recursos Humanos
no caput deste artigo ficam igualmente Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
reajustados os valores constantes da tabela prevista no art. 4º da Lei Complementar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
nº 43/2008.
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor em
PROCESSO SELETIVO
1º de maio de 2019, revogando as disposiSIMPLIFICADO 01/2018
ções em contrário.
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 8 DE de Recursos Humanos e da Secretaria de
MAIO DE 2019.
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados para
VANDERLEI POLIZELI
comparecimento às repartições municipais
Prefeito Municipal
para fins de provimento de cargo em caráter temporário.
Publicado nesta Secretaria, em 8 de maio A convocação seguirá a ordem de clasde 2019.
sificação dos candidatos, nos termos do
Edital de Processo Seletivo Simplificado n°
JOYCE HELEN SIMÃO
001/2018.
Secretária de Planejamento
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal
e Desenvolvimento
– Av. Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz
– Iperó-SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DATA: 22.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – Classificados de nº 20º e 21º.
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
Orientações:
de Recursos Humanos e da Secretaria de 1- Os candidatos deverão apresentar cópias
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA acompanhadas das vias originais da Carteios candidatos abaixo relacionados para ra de Identidade (RG) e Diploma ou Certificomparecimento às repartições municipais cado acompanhado do respectivo Histórico
para fins de provimento de cargo em cará- Escolar no momento da atribuição;
ter efetivo.
2- A escolha do local de trabalho se for
A convocação seguirá a ordem de classifi- o caso, poderá ser efetivada por meio de
cação dos candidatos, nos termos do Edital procuração mediante apresentação do resde Concurso Público n° 002/2018.
pectivo instrumento de mandato com firLOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Munici- ma reconhecida acompanhado de cópias
pal – Av. Santa Cruz, 355 - Jardim Santa reprográficas do documento de identidade
Cruz – Iperó-SP
do procurador e do candidato, as quais não
DATA: 22.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min serão devolvidas;
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO – 3- Os candidatos que forem convocados e
LISTA ESPECIAL - Classificado de nº 01º.
que, eventualmente, ultrapassarem o núCARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classifi- mero de vagas somente farão jus à escocado de nº 15º.
lha no caso de não comparecimento ou de
Orientações:
desistência dos que constarem com melhor
1- Os candidatos deverão apresentar có- classificação.
pias acompanhadas das vias originais da
Mais informações podem ser obtidas dire-

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

tamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 16 de maio de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes e, Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a função
de Professor de Ensino Fundamental
II – Inglês; Considerando que todos
os classificados no Processo Seletivo
01/2018 foram convocados;
Considerando ainda o item 11.8 do
edital do Concurso Público 02/2018;
Comunica a convocação para o provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados a vaga para
comparecer na data e local abaixo determinados para atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 22/05/2019
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS – Classificados do nº
25º ao 28º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e
Diploma ou Certificado acompanhado
do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se
for o caso, poderá ser efetivada por
meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento
de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do procurador e do candidato, as quais não
serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão
jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que
constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente na Divisão de Recursos
Humanos.
Iperó, 16 de maio de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
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DECRETO Nº 1.890, DE 8 DE MAIO DE 2019. Suplente: Thiago Pereira Ramires
VIII - Representantes das Associações
“Nomeia os membros do Conselho Municipal de Pais e Mestres - APM;
de Educação - CME - Biênio 2019/2021 e dá Titular: Fábio da Silva Castilho
outras providências.”.
Suplente: Claudiane Conceição da Silva
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município IX - Representantes do Conselho do
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas FUNDEB;
atribuições legais; e
Titular: Rodrigo de Miranda
CONSIDERANDO o vencimento do mandato Suplente: Maria Gorete Gomes
dos Conselheiros nomeados para compor o X - Representantes do Poder LegislatiConselho Municipal de Educação - CME;
vo;
CONSIDERANDO as atas e providências rea- Titular: Benildo Santos Ribeiro
lizadas para nova composição do CME, con- Suplente: Alysson Alessandro de Barros
tudo, sem que houvesse a formalização dos Art. 2º. O mandato dos membros do
novos membros;
Conselho Municipal de Educação será
de 2 (dois) anos, permitida uma única
DECRETA
recondução por mais um mandato, de
Art.1º. O Conselho Municipal de Educação acordo com a Lei Municipal nº 458, de
- CME, nos moldes do que preceitua a Lei 04 de dezembro de 2003 (alterada pela
Municipal nº 458/2003 fica constituído dos Lei Municipal nº 622, de 18 de dezemseguintes membros:
bro de 2007).
I - Representantes da Secretaria Municipal de Art. 3º. As despesas decorrentes do
Educação, Cultura e Esportes;
presente Decreto correrão por conta
Titular: Merlim Rose Ricioli
dos recursos próprios a ela destinados.
Suplente: Maria Marta do Nascimento
Art. 4º. Ficam convalidados os atos praII - Representantes do Ensino de Educação In- ticados pelos integrantes do Conselho
fantil de Escolas Municipais;
Municipal de Educação, conforme ata
Titular: Amanda Cristina Lino
das reuniões realizadas.
Suplente: Luísa Francisca dos Santos
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor
III - Representantes do Ensino Fundamental I na data de sua publicação, retroaginde Escolas Municipais;
do seus efeitos à data de 27 de abril
Titular: Adriana de Jesus Alves Melo Zanatta de 2019, revogadas as disposições em
Suplente: Mainara Paques Jacob Hessel
contrário.
IV - Representantes do Ensino de Ensino Fundamental II de Escolas Municipais;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM
Titular: Denis Américo Ferreira
8 DE MAIO DE 2019.
Suplente: Ezequiel Ribeiro Rocha
V - Representantes do Ensino Estadual do
VANDERLEI POLIZELI
Município;
Prefeito Municipal
Titular: Não indicado
Suplente: Não indicado
Publicado nesta Secretaria, em 8 de
VI - Representantes do Ensino Profissionalimaio
zante;
de 2019.
Titular: Edmir Domingues dos Santos
Suplente: José Alexandre Corrêa Moraes
VII - Representantes dos Diretores das Escolas
JOYCE HELEN SIMÃO
Municipais;
Secretária de Planejamento
Titular: Yara Alice Gomes de Oliveira Fragoso
e Desenvolvimento
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DEMUTRAN
INFRAESTRUTURA

VESTIBULAR
INFRAESTRUTURA

Univesp abre inscrições
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp) abriu nesta terça-feira, as inscrições para mais
de 5 mil vagas do vestibular
2019, destinadas a 183 polos
de 155 municípios do Estado.
Contemplado com 40 vagas,
o Pólo de Iperó oferece curso
gratuito de Licenciatura em
Letras, Matemática e Pedagogia.
‘’Nosso município é um dos
Pólos com maior número de
vagas do Estado. Isso se deve à
todo empenho da Prefeitura em
tornar esse Pólo 100% apto e
dentro dos padrões de exigências

da Univesp.’’, comenta o Prefeito.
Para participar o candidato
deve ter concluído o ensino médio e deve realizar sua inscrição
até o dia 21/06, às 15h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas
está previsto para 12 de agosto.
Em conformidade com a Lei
Estadual nº 12.782, de 20 de
dezembro de 2017, alguns candidatos podem ter a taxa de inscrição isenta. Os benefícios são
concedidos no site do vestibular, no
momento da inscrição basta clicar
em “redução de taxa” ou “isenção” e verificar o regulamento.

A novidade, é que para esse
processo seletivo é reformulação
da proposta educacional. Os
ingressantes nas Licenciaturas
cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação
a partir do 2º ano em: Letras,
Matemática e Pedagogia. Assim, aluno terá mais flexibilidade
para a escolha, melhor entendimento de seu itinerário formativo, além de ter a integração com
graduandos de outras habilitações, o que contribuirá para sua
formação e no desenvolvimento
de projetos integradores multidisciplinares.■

Agentes de Trânsito
recebem novos uniformes
A Prefeitura de Iperó por
meio da Guarda Civil Municipal
entregou nesta segunda-feira (13)
novos uniformes para os Agentes de
Trânsito do município.
Os novos uniformes são compostos de calça, camisa de manga longa,
cinto de lona preto, bonés e blusa
nas cores padrão dos Agentes. Além
disso, também foram entregues bota

de cano curto, apitos e fiéis para
segurar os apitos.
O prefeito municipal,comentou
sobre a alteração dos uniformes,
“os novos uniformes trarão melhor visualização a longa distância
dos Agentes de Trânsito, e assim,
facilitará a busca por esse profissional quando necessário nas
ruas” destaca. ■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Alunos formam Grêmio Estudantil
Um espaço de debate,
trabalho em grupo e novas
ideias. Os Grêmios Estudantis
proporcionam ao aluno a oportunidade de estimular outros
estudantes a participar da vida
escolar e também da rotina da
comunidade, por meio de projetos nas áreas de comunicação,
cultura, esporte, social e política.
Os alunos montam suas
chapas, fazem cartazes e passam
nas salas de aula apresentando
e explicando suas propostas.
Como numa eleição tradicional,
os votos são fechados e em
urna, onde alunos do 3º ao 9º
ano e equipe escolar participam
da votação.
Na última quinta-feira, a
Escola Municipal Gláucia Aparecida Andrade Nogueira elegeu, a
chapa ‘’O Futuro Chegou’’ como
vencedora do Grêmio Estudantil
2019.
Composta por alunos do

Fundamental I e II, ‘’O Futuro Chegou’’ venceu as eleições com 32%
dos votos e com propostas para melhoria da escola e para o bem estar
dos alunos como: possibilitar um
computador para uso dos alunos,
kit primeiros socorros, materiais de
lazer como bolas e cordas, pintar
amarelinhas e realizar teatros, brincadeiras e gincanas, entre outros
projetos.
“ O grêmio é feito para representar os alunos dentro da escola,
saber o que se passa, o que está
faltando e o que pode melhorar.
Levar as opiniões dos alunos para a
direção e coordenação, assim tornamos a escola um lugar melhor.’,
contou a aluna Wendy Kauany
Krum Gonçalves, Presidente da
chapa.
O Grêmio é coordenado pela
Prof Elisangela Nassif e pelo Prof César Augusto Corrêa Lino dos Santos
que contam que além de contribuir
para melhorias no ambiente escolar,

representar os alunos e aproximá-los da gestão, promover
ações de interação dos alunos
e comunidade com a escola, a
participação ativa do Grêmio é
fundamental no processo de
gestão democrática uma vez
que, através de suas propostas
e ações demonstram os anseios
e necessidades dos alunos, no
caminho de uma escola de
qualidade.
A Escola Municipal Dona Elisa
Moreira dos Santos, tem a
Chapa ‘’Evolução dos Tops - ET
‘’, vigente desde o ano passado.
Cada Unidade tem sua programação e ações para o Grêmio,
ainda outras Escolas Municipais
estão em processo para realizar
esse Projeto.

CMDCA
INFRAESTRUTURA

Processo de inscrições para
Conselheiros Tutelares e
suplentes abertas
O Conselho Municipal dos
Direitos das Crianças e do Adolescente iniciou na ultima quarta-feira
(15), as inscrições para o processo
de escolha de cinco cargos de Conselheiros (as) Tutelares e suplentes
do município de Iperó para a gestão
2020-2024.
O mandato dos atuais conselheiros se encerrará neste ano,
sendo assim, uma nova eleição se
faz necessária.
O processo de
escolha representa um avanço no
fortalecimento das ações desenvolvidas pelo órgão e que são essenciais
à garantia dos direitos e proteção das
crianças e adolescentes. A eleição
para o próximo mandato é oficial e
ocorrerá em todo o país.
As inscrições são gratuitas
e devem ser realizadas entre os dias
15 de maio ao dia 14 de junho pes-

soalmente pelo interessado ou
através de procurador legalmente
instituído. As inscrições podem ser
feitas na Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social - situada
na Rua Costa e Silva, 84, Centro
(segunda a sexta-feira, das 9h às
12h e das 13h30 às 15h) ou na
Subrefeitura - Avenida José Rocha,
20, Jardim Mariita (segunda, terça,
quarta e sexta-feira das 9h às 12h
e das 13h30 às 15h e quinta-feira
das 9h às 12h).
Os requisitos para inscrição e demais informações necessárias podem ser consultadas
no Edital 001/2019 - Convocação
da Eleição para Conselheiros
Tutelares do Município de Iperó,
publicado no Jornal Oficial de
Iperó, Edição 652, disponibilizado
no site da Prefeitura. ■
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AEDES
AEGYPTI
INFRAESTRUTURA

AGRICULTURA
INFRAESTRUTURA

Parceria entre IFSP e Iperó realizará o Iº Mais de 200 pneus são
recolhidos em ação de
Fórum Regional de Agroecologia
combate
Acontecerá nos dias 23
e 24 de maio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP
Campus Boituva, o Iº Fórum
Regional de Agroecologia, uma
iniciativa da IFSP em parceria com a Prefeitura de Iperó.
Este fórum tem como principal objetivo criar conexões entre
os produtores rurais, canais de
comercialização e negócios,
fortalecimento e troca de experiências. Os produtores rurais das
cidades de Porto Feliz, Tatuí, Araçoiaba, Capela do Alto, Piedade,
Salto de Pirapora, Boituva entre
outras confirmaram presença.

O credenciamento para participação do fórum no IFSP Campus
Boituva, será no dia 23, quinta-feira, a partir das 17 horas, a
abertura oficial se dará as 19 horas,
e as 19h30 será realizada a palestra
“Mulheres em Rede na Agroecologia”. Já no dia 24, sexta-feira, terá
inicio as 8 horas da manhã, com coffee break, roda de conversas e palestras, com encerramento previsto
das atividades para as 18 horas.
Feira Troca de Sementes
Simultaneamente nas dependências do IFSP estará sendo
realizado a feira “Troca de Sementes”, em que os produtores
estarão realizando as possíveis

trocas de sementes, incluindo
instruções de plantio e cultivo.
Vivencia Agroecológica
Na manhã de quinta-feira (23), em Iperó acontecerá
a visita ao Sitio Mãe Terra,
onde será realizado palestras com foco nos produtores
orgânicos, e incluirá atividade de campo, como plantio.
Para participar da visita ao
sitio é preciso realizar inscrição
prévia. Os interessados devem
entrar em contato com o SERAT pelo numero 3266-3694,
ou dirigir-se a rua Pedro Rezende de Almeida, 25 Jardim
Joseli. As vagas são limitadas. ■

BIOMETRIA

Recadastramento segue em George
Oetterer até 28 de maio
A contar com a obrigatoriedade da biometria para
a população de Iperó, a Subprefeitura está realizando o
recadastramento biométrico de
eleitores até o dia 28 de maio.
A proposta é facilitar o cadastro
dos moradores de George Oetterer e bairros próximos.
O atendimento acontece
de segunda à sexta-feira, das
10h30 às 17h. Para efetuar o
cadastro, o eleitor deve apresentar um documento original

com foto e um comprovante de
endereço atualizado. Com exceção
das pessoas com 70 anos ou mais, a
biometria é obrigatória para todos
os eleitores, inclusive àqueles cujo
voto é facultativo e já possuem o
título (analfabetos, maiores de 16
anos e menores de 18). Caso o cadastro não seja feito, o eleitor terá
seu título cancelado.
Além da Campanha na Subprefeitura (localizada na Av. José
Rocha, 60), todos os munícipes podem realizar o recadastramento bio

métrico até o dia 14 de dezembro, no Cartório Eleitoral - localizado na R. Costa e Silva, 195,
Jardim Santa Cruz. Para evitar
filas, é recomenda do que o
eleitor agende seu atendimento
através do site.
Outra recomendação é a de
não deixar o recadastramento
para a última hora. Mais informações podem ser consultadas
no Cartório Eleitoral pelo telefone (15) 3266-1417. ■

Em uma parceria entre a
Secretaria de Saúde, Secretaria do
Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Municipais, a Prefeitura realizou,
na manhã desta quinta-feira, uma
ação de limpeza nas ruas dos bairros
Campos Vileta, Jardim Alvorada e
George Oetterer, como forma de
combate ao Aedes Aegypti. Com a
ação, 238 pneus foram recolhidos;
o objetivo é diminuir ao máximo o
número de criadouros do mosquito
transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.
Para permitir um destino sustentável aos materiais recolhidos,
todos os pneus serão destinados à
empresa ReciclANIP - referência na
área de coleta de pneus inservíveis

com responsabilidade ambiental;
conveniada há um ano com a Prefeitura. Dessa forma, esse material,
além de evitar servir de criadouro
do mosquito, será reaproveitado
e usado como fonte de energia
e matéria-prima para a indústria.
Outra ação como esta está
prevista para o dia 20 de maio,
contemplando demais bairros
do município. Os moradores que
tiverem pneus inservíveis em casa,
também podem contatar à Secretaria de Meio Ambiente (Serat)
para o recolhimento e destinação
desses materiais. A Serat fica localizada na R. Pedro Rezende de
Almeida, n°25, Jardim Joseli, o
telefone é (15) 3266-3694. ■

MUTIRÃO
SOCIAL
INFRAESTRUTURA

Equipe de Jardinagem
percorre a cidade
com serviço de podas
preventivas
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo - SERAT, através
da equipe de Jardinagem do programa Mutirão Social, iniciou neste
mês de maio a temporada de podas
preventivas no município.
Com o objetivo de desobstruir
as calçadas e garantir melhor fluxo
de pedestres, além de garantir a segurança dos munícipes em possíveis
casos de queda de galhos ou mesmo
das árvores, a equipe de Jardinagem

percorrerá por todos os bairros,
analisando a necessidade do serviço em cada rua e posteriormente,
realizando a poda.
Caso o munícipe possua uma
solicitação urgente de necessidade da poda preventiva, o pedido
deve ser encaminhado ao SERAT
pessoalmente no endereço Rua
Pedro Rezende de Almeida, 25,
Jardim Joseli ou através do telefone 3266-3694. ■
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CAPS realiza programação para
Semana da Luta Antimanicomial
A Prefeitura, por meio
da Secretaria de Saúde, dá início
à programação de atividades da
Semana da Luta Antimanicomial
na segunda-feira (20), no Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS)
do município. Com a presença
de profissionais da área de saúde mental, o evento segue até
sexta-feira (24) com o objetivo
de conscientizar a sociedade a
respeito do tratamento de pessoas com transtornos mentais.
A programação se inicia com
uma roda de conversa, às 13h,
aberta ao público. Já na terça-feira (21), o dia começa com

atividade física, às 10h, sob orientação de uma Terapeuta Ocupacional,
e logo após uma sessão de Cinema
aos funcionários e pacientes do
CAPS. Na quinta, haverá Conversa
na Praça e Confecção de Quadros.
O encerramento da semana, na
sexta-feira, também aberto à comunidade, traz a exposição dos
trabalhos do grupo que compõe o
Centro e ainda um bate-papo no
café da tarde.
A assistente social do CAPS,
Paula Rodrigues, fala sobre a importância deste evento: “É importante
para refletirmos sobre como o isolamento e a internação em manicô-

mios agravam as condições dos
pacientes, já que não os consideram seres humanos e cidadãos de direito”. Paula comenta
que o CAPS, enquanto serviço
de saúde comunitário, propõe
um diálogo com a população
sobre um modelo assistencial
que não exclua os pacientes da
sociedade. “Com auxílio dos
profissionais do Centro e da
família dos pacientes, incentivamos a socialização desses
indivíduos”, completa.
O CAPS fica localizado na
Rua Francisco Pacheco Machado, 271, Jardim Irene. ■

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
INFRAESTRUTURA

Secretário Nacional da SPU recebe
Iperó para tratar da regularização do
Novo Horizonte e Vileta
Em reunião com o Secretário Nacional de Coordenação
e Governança do Patrimônio da
União, Fernando Bispo, e com o
Superintendente do Patrimônio
da União, Eduardo Barroso,
representantes da Prefeitura de
Iperó discutiram a situação de
regulamentação fundiária nos
bairros Novo Horizonte e Campos Vileta.
Apenas oito municípios foram selecionados para apresentação de demandas e reivindicações, dentre eles, Iperó - que
se destaca pela parceria desenvolvida com a SPU (Secretaria
do Patrimônio da União em São
Paulo) desde 2013.
As representantes de Iperó, Joyce Simão, Secretária de
Governo, e Alessandra Pascoli,
advogada responsável pelas
questões fundiárias, expuseram

a pauta da regulamentação das
áreas do Novo Horizonte, a fim de
encerrar, em definitivo, o processo
de perdão do precatório existente
em razão da desapropriação indireta do local, ocorrida em 1998.
O valor atualizado da indenização
é de, aproximadamente, 1 milhão
de reais.
Também foi discutida a questão
da propriedade do bairro Campos
Vileta. Neste caso, foi informado
ao Secretário que as equipes da
Prefeitura avançaram nos trabalhos
que levarão à regularização da área
para entrega da documentação
do imóvel às famílias que existem
no local. Foi explicado ainda que
o levantamento planialtimétrico
de parte da área já foi iniciado e
que, em breve, o caso deverá ser
analisado pela SPU-SP e, desde já,
solicitada atenção especial ao caso
para que seja possível por fim a

problemática que envolve a
área.
Para a advogada Alessandra
Pascoli, a reunião foi produtiva.
“O trabalho desenvolvido na
área de regularização desde
2013 permitiu essa parceria
com a SPU-SP e esse bom relacionamento tem gerado bons
resultados. No caso do Novo
Horizonte, explicamos ao Secretário Fernando a importância de
finalizar o processo do perdão
da dívida porque já temos todo
material pronto para a individualização dos lotes que vão
permitir a entrega de mais de
300 escrituras aos moradores
do bairro. Já no bairro Vileta
esse primeiro levantamento em
conjunto com outras ações que
temos em andamento representam grande avanço no processo
de regularização da área.”■

Open Fight, evento de lutas
marciais, chega em Iperó
Com apoio da Prefeitura,
através da Divisão de Esportes, Iperó
recebe o Open Fight Festival, dia 26
de maio, no Polo Cultural. O evento,
realizado pela Federação Paulista de
Muay Thai (FPTHAI) e pelo clube de
luta AKAMEI, além de promovido
pela Academia Atlética, contará com
lutas de Boxe, Kickboxing e Muay
Thai na categoria amadora e pro-

fissional. A pesagem dos lutadores
começa às 08h.
O Open Fight também terá
a presença da Campeã Mundial
de Muay Thai, Michele Santana –
dona do cinturão conquistado na
Tailândia. A Programação ainda
conta com o Desafio Internacional
de Full Contact e sorteio de prêmios
ao público.■

