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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 005/2019
De acordo com o disposto no art. 26 da
Lei 8.666/93 RATIFICO a INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, nos termos
do art. 25, inciso I, do mencionado Diploma Legal, que visa a aquisição de um
certificado digital emitido pela empresa
SERASA, no valor global de R$ 285,00
(duzentos e oitenta e cinco reais).
Iperó, 30 de maio de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
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SAÚDE
INFRAESTRUTURA

Iperó realiza 1ª Semana da
Enfermagem para profissionais da
A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de
Saúde, realiza, neste mês de
junho, nos dias 08/06 (sábado), 18/06 (terça) e 29/06 (sábado), a 1ª Semana da Enfermagem para os profissionais
da Rede Municipal de Saúde.
Nesses dias, serão trabalhados a Atenção à Saúde da
Criança e o Manejo Clínico da
Amamentação, tendo como
foco principal a Assistência da
Enfermagem e a atuação dos
Agentes Comunitários de Saú-

de na atenção à mulher e a criança. Durante os 3 dias do encontro,
espera-se que um total de 120
pessoas recebam o treinamento.
A 1ª Semana da Enfermagem
faz parte do Programa de Educação Permanente em Saúde no SUS
que contemplou o município com
recurso financeiro específico para
ações de educação em saúde no
Sistema Único. Assim, a Secretaria
de Saúde, em parceria com uma
consultoria, já realizou o diagnóstico de educação permanente da
rede, efetivou encontro com os

enfermeiros das Unidades de Saúde, e, agora, elabora os Protocolos
e Assistência à Enfermagem na
Atenção Básica Municipal, de
maneira a assegurar a autonomia desta categoria profissional.
Segundo a Secretaria de Saúde,
essas medidas geram um grande
benefício a população, pois o uso
dos Protocolos permite que todas
as Unidades de Saúde realizem o
atendimento de maneira segura e
padronizada, garantindo que todo
cuidado prestado esteja em conformidade com a evidência científica. ■

FESTIVIDADES
INFRAESTRUTURA

Unidades Escolares iniciam Festas
Juninas
A Festa Junina é uma
das principais festividades
populares do calendário brasileiro, ela traz um retrato da
diversidade do país através
das comidas, danças, músicas
e histórias típicas. Sua riqueza
cultural é tamanha que a festa
tornou-se um evento tradicional no calendário escolar.
No último sábado, centenas de pessoas prestigiaram
as Escolas Municipais Cecy

e Isaura e a CEI Victoria que realizaram suas festas com muitas
brincadeiras, danças, quadrilha,
comidas e bebidas típicas.
As próximas festas serão realizadas no dia 29 e serão abertas a
toda comunidade de acordo com
a programação:
EM Dona Gláucia Aparecida
Andrade Nogueira - 12h
EM Marinheiro Mariz e Barros
- 17h
CEI Alexis Soares Nacif - 15h

Caminhando Contra as Drogas
- 16h
A proposta das festas é preservar as tradições, quebrar a rotina e
movimentar as comunidade escolar.
Além disso, serve como instrumento pedagógico ao possibilitar o
estudo das culturas e tradições de
diversas regiões brasileiras.
As demais escolas, CEI’s e projetos educacionais realizarão festas
internas entre junho e julho e
agosto.■

Espaço Digital abre
inscrições para novas
turmas
O curso de informática ‘’Espaço Digital’’ terá novas turmas
e está com as inscrições abertas desde o começo da semana.
No ano passado, o projeto teve
mais de 150 alunos inscritos, entre jovens e adultos. E neste ano
serão 5 turmas divididas no curso básico e avançado, abordando temas como; navegação na
internet, segurança na navegação, word, power point e excel.

O curso dura cerca de 4 meses e
as aulas serão ministradas no Pólo
Cultural, de segunda a sexta-feira.
As inscrições encerram no
dia 28, os interessados em participar devem ser maiores de
14 anos e portar cópia do RG e
do Comprovante de endereço,
podendo preencher a ficha de
inscrição na Sala de Informática,
no Pólo Cultural, situado na Rua
Luiz Rossi, 107 - Jardim Irene. ■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

ICMBio realiza palestra em
razão da Semana do Meio
Ambiente
A Escola Municipal ‘’Professora Henory de Campos Góes’’
recebeu na última quinta-feira a
equipe do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), por meio de uma parceria entre a Escola e o Instituto.
O Biólogo e Analista Ambiental
Rafael Ferreira Costa, deu uma
palestra a todos os alunos da unidade, abordando a importância e
o histórico da Reserva Nacional de
Ipanema e salientando a grandeza de
Iperó por possuir uma reserva fundamental para o ecossistema do Brasil.
‘’A atividade na escola foi super interessante, ficamos bastante
agradecidos pelo convite pois é uma
ótima oportunidade de divulgar
a Flona e mais importante ainda,
divulgar na escola de Iperó onde
ela está localizada.’’, conta Rafael.
‘’Espero que essas conversas sejam

mais frequentes, pois foi muito
rico a troca de conhecimentos, os
alunos interagiram, fizeram perguntas e também responderam
nossos questionamentos. Acredito
que plantamos uma semente em
cada aluno, que depois pôde
contar aos familiares e conhecidos
o que aprenderam e o quanto é
importante para a sociedade em
geral, as unidades de conservação e o quanto é vantajoso ter
uma em sua cidade.’’ finaliza.
Alexandre Lisboa Antunes
de Oliveira conta que a escola
á havia selecionado uma série
de atividades para conscientização de todos por um mundo
sustentável.’’Os alunos e os gestores adoraram a palestra que contribuiu muito para atingir nosso
objetivo proposto para Semana
do Meio Ambiente.’’, destaca. ■
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Semana é finalizada após muitas
aprendizagens ecológicas
Entre os dias 30 de
maio e 07 de junho, a Prefeitura, por meio da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo
(Serat), promoveu diversas atividades em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente.
A primeira atividade da semana foi marcada por uma
visita à Estação Ambiental do
município, onde, aproximadamente, 120 alunos do 1° ao
4° ano da Escola Municipal
Dona Isaura Jamas Fogaça conheceram mais sobre as ações
ambientais da cidade. O tour
começou pela exposição do processo de confecção das mudas
de árvores que são plantadas no
município e doadas à população.
Os alunos também ganharam
explicações sobre o funcionamento e a importância do Jardim Sensorial e do Minhocário.
Ao final, os alunos mostraram
o que aprenderam através de
uma dinâmica de perguntas
e respostas sobre a Estação.
O segundo dia da semana
teve troca de livros e brinquedos,
doação de mudas, oficina de

PANCs (Plantas Alimentícias Não
Convencionais) e oficina de Horta
Urbana. Tudo aberto ao público,
na Praça Padre Calixto (Praça da
Matriz). As atividades tiveram o
objetivo de incentivar o consumo consciente, a reutilização, a
importância da arborização e o
conhecimento da diversidade de
alimentos — que expõe possibilidades nutricionais pouco exploradas.
Outra ação para a Semana do
Meio Ambiente foi o plantio de
mudas nativas na Rua Sorocaba e
no Distrito Industrial. Ao todo, 250
espécies de árvores, inclusive frutíferas, foram plantadas com a participação dos munícipes. No mesmo
dia, um Pedágio Ecológico ocorreu
na Rodoviária Municipal e na Subprefeitura, com panfletagem e
distribuição de mudas à população.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, a Estação Ambiental também foi palco das atividades do dia. Cerca de 80 alunos
da Escola Henory de Campos Góes
participaram da inauguração oficial
da Sala de Leitura da Estação. Dinâmicas e debates sobre poluição, desmatamento e soluções ambientais

marcaram a comemoração à data.
Já no penúltimo dia da
Semana, alunos do Projeto Despontando Cidadãos realizaram
uma visita à Usina de Energia Renovável Fotovoltaica do IFSP de
Boituva. A Usina é um exemplo
de produção de energia limpa
ainda pouco explorada no país.
Para encerrar as atividades, aconteceu, no dia 07
de junho, o lançamento da
Nascente Modelo, localizada
no Bairro Bela Vista. Alunos do
Projeto Despontando Cidadãos
também participaram da atividade, que abordou, ao ar livre,
a importância da preservação
e recuperação de nascentes.■

Palestra sobre regularização
fundiária é tema em
Câmara Municipal de Iperó
A Câmara Municipal de Iperó recebeu na noite de segunda-feira
(10), o presidente da Comissão Estadual de Regularização Fundiária da
OAB paulista, Dr. Renato Guilherme
Góes que ministrou palestra sobre a
importância da “Regularização Fundiária como Política Pública”. O evento foi organizado pela Prefeitura de
Iperó em conjunto com a 214ª subseção da OAB de Boituva e coordenada
pela Comissão de Planejamento
Urbano da OAB de Boituva na figura
da Drª Alessandra Pascoli, de Iperó.
A palestra, que durou duas
horas, teve como objetivo orientar
e atualizar os profissionais da área
jurídica e aos interessados em todo
o processo de regularização como
corretores de imóveis, arquitetos
e engenheiros. O evento contou
com a presença do presidente da
OAB de Boituva/Iperó, Márcio Fabiano Bíscaro que fez a abertura
do evento, além da presença das
autoridades municipais, como o vice-prefeito, vereadores, secretários do
executivo e profissionais convidados
que vieram prestigiar a palestra.
“Desde 1850, em todo nosso
território, o Brasil procura resolver o
problema da irregularidade fundiária,
que não é uma coisa de pobre, nem
de favela, irregularidade fundiária
é um desrespeito a lei urbanística e
ambiental, social, jurídica, administrativa, fiscal, tributária, enfim toda
legislação que envolve o uso do solo
que, uma vez não cumprida, estamos
diante de uma irregularidade fundiária, é aí que entra o papel importante
das administrações dos municípios”, disse Dr. Renato, na ocasião.
“Uma área onde há a irregularidade fundiária acarreta em muito
o município, gera insegurança jurí-

dica, empresas receiam investir,
o próprio município sofre por
não conseguir levar saneamento básico, o que acarreta em
doenças, isso significa mais
gastos do cofre público. O que
foi apresentado é um novo nicho para os novos profissionais
atuarem, ajudando aqueles
que se encontram irregulares a
garantir o seu direito de propriedade”, explicou o presidente da
OAB, Márcio Fabiano Bíscaro.
“Todos municípios do Brasil
sofrem por um tipo de irregularidade, o que gera desigualdade e violência, Iperó não foge
dessa realidade, mas nosso
trabalho é sério e hoje somos
um município exemplo no Governo do Estado, pelo trabalho
e empenho que temos na resolução deste problema”, comentou a Drª Alessandra Pascoli.
“Desde o início de nossa
gestão notamos a importância
dos processos de regularização
fundiária. Percebemos que regularizando a situação dos imóveis
todos ganham. O morador que
consegue o documento de seu
imóvel, a cidade que passa a
ficar mais organizada e a população já que com a regularização
a arrecadação de impostos é
regularizada (porque muitos
imóveis acabam não pagando
imposto), consequentemente, a receita aumenta e pode
ser revertida em prol desses
mesmos locais e em outros
benefícios para todos. Fico feliz
em termos tomado a decisão
certa e, hoje, servir de exemplo
para muitas cidades da região”, comemorou o prefeito.■

