Iperó
JORNAL DE

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

EDIÇÃO 664 • 26/07/2019 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA •

OBRAS

REFORMADO,
COMPLEXO E
GINÁSIO DE
ESPORTES SERÃO
REABERTOS
NESTE
SÁBADO
PÁGINA 04

IPA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RMS

PAVIMENTAÇÃO

Obras na estrada
vicinal que liga
Iperó a Sorocaba
iniciam
PÁGINA 05

Iperó participa
de reunião sobre
turismo
PÁGINA 04

CREAS de George
Oetterer passa a
atender em novo
endereço
PÁGINA 05

2 › JORNAL DE IPERÓ - 26.07.2019

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, comunica a convocação para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
classificados nos termos do Edital de Concurso
Público n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 31.07.2019
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: EDUCADOR DA CASA DO ACOLHIMENTO- Classificado de nº 15º.
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, 24 de Julho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
EDITAL CMDI

DECRETO Nº 1.909, DE 1º DE JULHO DE 2.019.
“Denominação de via pública.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO que da análise dos arquivos municipais constatou-se a existência de duas vias públicas com a denominação de “JOSÉ ANTONIO DE
OLIVERA”, conforme Decretos Municipais nº 413,
de 22 de novembro de 2002 e 452, de 16 de outubro de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação a
fim de evitar a duplicidade de denominação citada;
CONSIDERANDO toda a contribuição do Sr. Manoel
Gutierrez em prol do desenvolvimento de Iperó;
CONSIDERANDO que este nasceu em 29/12/1930,
filho de Aurora Conceição Gutierres (que dá nome
ao bairro Vila Aurora) e Francisco Gutierres, aos 14
anos veio com sua família para Iperó para trabalharem com lavoura de cebola, mandioca e algodão,
aqui constituiu família e veio a falecer em 2012;
DECRETA
Art. 1º. Fica denominada de Rua Manoel Gutierrez
a via pública (Rua 13) localizada no bairro Narita
Park, neste município.
Art. 2º. O Poder Público fará a divulgação deste Decreto às concessionárias de serviços públicos, empresas públicas e privadas, além de outros órgão e
entidades da Administração direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, o disposto no Decreto nº 452,
de 16 de outubro de 2002 no que se refere à Rua
13 do Bairro Narita Park.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 1º
DE JULHO DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

A Presidente do Conselho Municipal dos
Publicado nesta Secretaria, em 1º de julho
Direitos do Idoso, no uso de suas atribuide 2.019.
ções legais, nos termos da Lei Municipal
nº 827/2013 e Decreto nº 1813/2018,
JOYCE HELEN SIMÃO
vem por meio deste convocar e convidar,
Secretária de Governo
os membros do conselho e munícipes, respectivamente, para REUNIÕES ORDINÁRIAS
que acontecerão às 9h, na Casa dos ConseDECRETO Nº 1897, DE 3 DE JUNHO DE 2019.
lhos, localizada na Rua Praça Pedro Albieri,
s/n, Centro Iperó/SP, conforme calendário a “Regulamenta a Lei Municipal nº 950, de 23 de
seguir;
agosto de 2.018.”.
01/08/2019
03/10/2019
06/12/2019
05/09/2019
01/11/2019
Iperó, 22 de julho de 2019.
Luíza Monise dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho dos
Direitos do Idoso

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei Complementar nº 35, de 27 de junho de 2.008 (Código de
Posturas Municipais), é proibida a permanência de
animais soltos, nas ruas e logradouros públicos, ou
em locais de livre acesso à população;
CONSIDERANDO que entende-se por permanência, a criação e/ou pastagem dos animais, nas vias
públicas e logradouros, exceto quando estiverem
sendo guiados por pessoa com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal;

CONSIDERANDO que houve a edição
da Lei Municipal nº 950, de 23 de
agosto de 2018 que “Dispõe sobre
a apreensão, guarda e penalidades
impostas nos casos de animais de
médio e grande porte soltos em vias
e logradouros públicos no Município
de Iperó e dá outras providências.”;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de regulamentar os valores,
procedimentos e medidas a serem
observados pelos responsáveis de
animais apreendidos e pela própria
Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente;
DECRETA
Art. 1º. Considera-se, para os fins
deste Decreto, como animais de porte:
I - Grande: bovinos, equinos e muares e os que lhes sejam equivalentes
em tamanho ou peso.
II - Médio: suínos, caprinos e ovinos;
Art. 2º. Os animais soltos, nas ruas e
logradouros públicos, ou em locais
de livre acesso à população serão
apreendidos pela Guarda Civil Municipal de Iperó, mediante a lavratura
de Auto de Apreensão – A.I., conforme consta do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º. Considerando as despesas
decorrentes do transporte, diária e
alimentação dos animais apreendidos, na forma prevista no §2º do artigo 4º da Lei Municipal nº 950/2018,
ficam fixados os preços na forma que
segue:
I - Para o transporte do animal
apreendido do local de apreensão até
o local destinado à sua guarda temporária - 100 (cem) Unidades Fiscais
do Município - UFM’s;
II - Para a diária de estadia do animal apreendido no local destinado à
sua guarda temporária - 15 (quinze)
UFM’s por dia.
Art. 4º. Para a retirada do animal
apreendido deverá ser realizado o pagamento da multa de apreensão no
valor de até 500 (quinhentas) UFM’s,
conforme disposto no §1º do artigo
5º, da Lei Municipal nº 950/2018,
sem prejuízo das taxas previstas no
artigo 3º deste Decreto.
§1º. Para fins de liberação do animal,
além do recolhimento da multa e respectivas taxas, o responsável deverá
comprovar ainda a posse ao animal.
§2º. Para comprovação da posse do
animal, poderá o responsável utilizar-se de um dos meios abaixo elencados:
I - Registro do animal;
II - Carimbos de Propriedade;
III – Registros fotográficos, audiovisuais e outros;
IV - Proximidade do local de apreensão com imóvel de sua posse e/ou
propriedade; e
V - Outros meios que possam ser
considerados idôneos.
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§3º. Para a retirada do animal o
responsável pelo animal deverá
comparecer à Guarda Civil Municipal munido da comprovação de
posse, conforme descrito nos §§
anteriores e preencher o formulário de Declaração de Propriedade do Animal - D.P.A., constante
do Anexo II deste Decreto, e assumindo toda a responsabilidade
sobre sua posse e propriedade.
§4º. Para definição do valor relativo a multa pela apreensão prevista no caput deste artigo será
considerado:
I - Até 01 (um) animal de grande porte - Apreensão - 100 (cem)
UFM’s;
II - Até 01 (um) animal de médio
porte – Apreensão - 70 (setenta)
UFM’s;
III - De 02 (dois) a 4 (quatro) animais de grande porte - Apreensão - 250 (duzentas e cinquenta)
UFM’s;
IV - De 02 (dois) a 4 (quatro) animais de médio porte - Apreensão
- 175 (cento e setenta e cinco)
UFM’s;
V - De 05 (cinco) ou mais animais
de grande porte - Apreensão 500 (quinhentas) UFM’s;
VI - De 05 (cinco) ou mais animais de médio porte - Apreensão - 350 (trezentas e cinquenta)
UFM’s;
§5º. Os valores previstos no §4º
deste Decreto poderão ser alterados conforme as peculiaridades do caso, mediante decisão
fundamentada da autoridade e
ainda nos casos de reincidência.
Art. 5º. Com a apresentação
dos documentos exigidos no artigo anterior e respectivos §§,
o requerente receberá a Autorização para Emissão de Guia de
Pagamento - A.E.G.P., conforme
Anexo III deste Decreto, para o
pagamento de todos os valores
devidos ao município e receberá
posteriormente o formulário de
Autorização para Liberação de
Animal Apreendido - A.L.A.A.,
conforme Anexo IV deste Decreto.
§1º. Em posse da A.E.G.P., o responsável deverá se dirigir até a
Divisão de Tributos, Arrecadação,
Dívida Ativa e Fiscalização para
que seja emitida a Guia de Pagamento da Multa e Taxas devidas.
§2º. A A.L.A.A prevista no caput deste artigo somente será
liberada com a confirmação do
recolhimento da multa e respectivas taxas, por meio de guia de
arrecadação emitida pela municipalidade, sendo imprescindível
sua apresentação ao responsável
pelo local de guarda para a liberação do animal.
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Art. 6º. Com o pagamento da multa e respectivas taxas e
a A.L.A.A. o responsável pelo animal terá o prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas para a retirada do animal.
Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado no caput, a
A.L.A.A. perderá sua eficácia e novas taxas poderão ser
exigidas para fins de liberação do animal.
Art. 7º. Decorridos 10 (dez) dias após a apreensão do animal sem a manifestação de eventuais responsáveis, o animal apreendido poderá ser doado ou alienado, conforme
autoriza o artigo 8º da Lei Municipal nº 950/2018.
§1º. No caso de doação do animal apreendido, o representante da entidade assistencial ou filantrópica, deverá
comparecer à Guarda Civil Municipal para formalização
do pedido e preenchimento do Termo de Doação à Entidade Assistencial ou Filantrópica - T.D.A.F., conforme Anexo
V e, posteriormente, munido do T.D.A.F. dirigir-se à Divisão de Tributos, Arrecadação, Dívida Ativa e Fiscalização,
para expedição do A.L.A.A.
§2º. No caso de alienação do animal apreendido os recursos obtidos serão revertidos, obrigatoriamente, para
cobertura das despesas de apreensão e guarda do animal
decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 950/2018.
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, DE 3 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 3 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ANIMAL - D.P.A. ANEXO V- TERMO DE DOAÇÃO À ENTIDADE
ASSISTENCIAL OU FILANTRÓPICA - T.D.A.F.
Eu__________________________, residente e domiciliado(a) à
___________________________ no Bairro ___________________,
Nº ______________/20________
na cidade de ___________________, Estado de _________,
portador(a) do RG nº ____________________, e inscrito no CPF O MUNICÍPIO DE IPERÓ, entidade de disob nº ____________________, declaro sob as penas da Lei, para reito público, inscrito no CNPJ sob nº
fins de liberação do animal abaixo descrito e em atendimento à 46.634.085/0001-60, com endereço na AveLei Municipal nº 950/2018 e ao Decreto nº 1897/2019 que sou o nida Santa Cruz nº 355, Jardim Santa Cruz,
atual ( ) proprietário/ ( ) possuidor do animal com as seguintes em Iperó, Estado de São Paulo, conforme aucaracterísticas:
torizado pela Lei Municipal nº 950, de 23 de
ESPÉCIE: _____________________ RAÇA: __________________ agosto de 2018 que “Dispõe sobre a apreenCOR: _________________________________________
são, guarda e penalidades impostas nos casos
MARCAÇÃO: ____________________________________
de animais de médio e grande porte soltos
Declaro ainda que, por ser a expressão da verdade, assumo total em vias e logradouros públicos no Município
responsabilidade pela presente declaração e que estou ciente de de Iperó e dá outras providências.”, regulaque, em caso de constatação de falsidade nas informações ora mentada pelo Decreto Municipal nº 1897, de
prestadas, estarei sujeito às sanções previstas na Lei.
3 de junho de 2019, por meio do presente
TERMO DE DOAÇÃO À ENTIDADE ASSISTENIperó, ________, de __________________, de _________.
CIAL OU FILANTRÓPICA – T.D.A.F, realizada a
doação em favor da entidade assistencial ou
________________________________________
filantrópica ____________________________
Assinatura do Declarante
____, entidade sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob nº ____________________________
Obs.: Obrigatório apresentação de cópia dos documentos pes- _____, com sede na Rua/ Avenida _________
soais e de comprovação da responsabilidade pelo animal apreen- __________________________, nº ______, no
dido.
bairro ________________, neste município de
Iperó/SP, do animal abaixo discriminado:
ANEXO III- AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE GUIA DE
PAGAMENTO - A.E.G.P.
Descrição do animal:
Espécie:
Nº ______________/20________
Raça:
Cor:
Nome do Proprietário: _____________________________Ende- Marcação:
reço:_________________________________nº______________ Data da apreensão:
Complemento:_________________Bairro:__________________ Número do Auto de Apreensão:
Cidade:_________________ RG nº _________________________ A presente doação é realizada em caráter irreCPF nº __________________________
vogável e irretratável, assumindo a entidade a
Auto de Apreensão nº ______________________
responsabilidade total pelo animal ora doado,
Data da Apreensão: _________________________
o qual permanecerá sob seus cuidados, caQuantidade de Animais: ______________________
bendo à ela garantir as condições necessárias
Número de Diárias: __________________________
à sua boa conservação e manutenção viabiliTotal Multa (em UFM): ___________________________
zando a alimentação e à saúde dos animais
Total Transporte (em UFM): _______________________
recebidos em doação.
Total Diária (em UFM): ___________________________
Os eventuais recursos provenientes da venda ou utilização desses animais deverão ser
TOTAL GERAL (em UFM): ___________________________
aplicados, integralmente, na realização dos
objetivos sociais da entidade, vedada à distriData da Autorização: _________/_________/_________
buição de lucros, bonificações e/ou vantagens
aos seus dirigentes e/ou associados, sob qual_____________________________________________
quer forma ou pretexto.
Assinatura do Proprietário
Iperó, ___ de __________ de 20_______.
_____________________________________________
Guarda Civil Municipal
MUNICÍPIO
ENTIDADE
ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE ANIMAL
APREENDIDO - A.L.A.A.
Nº ______________/20________
Nome do Proprietário: _____________________________Endereço: __________________________, nº ___________ Complemento:_______Bairro:____Cidade: ____________
RG nº __________________CPF nº ___________________
Quantidade de Animais: ______________________
Descrição do(s) Animal(is): ________________________________
____________________________________________________
Nº. do Auto de Apreensão: _______________
Nº. da Guia de Pagamento: _______________
Data da Autorização: _________/_________/_________
_____________________________________________
Assinatura do Proprietário
_____________________________________________
Responsável pela Liberação
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EDITAL Nº 1/2019 - SECE
A Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, nos termos da
Lei Complementar nº 137, de 2 de junho de 2017, faz saber
que realizará na cidade de Iperó, processo de cadastramento de interessados em atuar na rede municipal na atividade
autônoma de professor eventual, na forma regida pela legislação municipal, pelas normas relacionadas e por este edital,
na forma que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O cadastramento estabelecido este edital destina-se a
atuação de professor em atividade autônoma, em caráter
eventual e esporádico, exclusivamente na ausência de professores nas unidades escolares da rede municipal de ensino,
esgotando-se as possibilidades entre os professores efetivos
e contratados da rede (Lei Complementar 2012, de 27 de
dezembro de 2005, artigo 34), por período não superior a 15
dias consecutivos ou intercalados dentro do mês, conforme
segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INSCRIÇÕES
2.1. Os interessados deverão inscrever-se nas unidades escolares de interesse, no período compreendido entre 29 de
julho a 2 de agosto de 2019, na forma que segue:
2.1.1. Professor Eventual - Educação Infantil: nos Centros de
Educação Infantil e Escolas que oferecem Educação Infantil;
2.1.2. Professor Eventual I - nas Escolas que oferecem Ensino
Fundamental para os Anos Iniciais (Fundamental I);
2.1.3. Professor Eventual II - das demais disciplinas previstas
no item 1.1e nas Escolas que oferecem Ensino Fundamental
para os Anos Finais (Fundamental II).
2.2. A inscrição proceder-se-á mediante a apresentação de:
2.2.1. Formulário próprio, totalmente preenchido pelo candidato e sob a sua responsabilidade, a ser fornecido no local
de inscrição, conforme modelo constante do Anexo II deste
Edital;
2.2.2. Cópia reprográfica da Cédula de Identidade;
2.2.3. Cópia reprográfica autenticada ou comum (acompanhada da via original para conferencia no momento da
inscrição) do diploma ou certificado de conclusão de curso
acompanhado de respectivo histórico escolar com devida colação de grau;
2.2.4. Cópia reprográfica dos documentos previstos para desempate (registro de nascimento de filhos menores de 18
anos) e relatórios de tempo de serviço, expedido pela Secretaria da Educação de Iperó, quando se tratar de professores
titulares de cargos da rede municipal de ensino;
2.2.5. Cópia de inscrição do Cadastro Autônomo (Cláusula
2.13) Anexo II
2.3. Para a disciplina de Educação Física, além dos documentos constantes do item 2.2. deverá ser apresentado ainda o
comprovante de registro no Conselho de Classe, em vigor no
ato da inscrição.
2.4. No caso de inscrição por procuração deverá ser apresentado instrumento de procuração e documentos de identidade do outorgante e do outorgado.
2.5. Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, e-mail
e/ou extemporâneas.
2.6. O candidato deverá optar na ficha de inscrição por atuar
na atividade de Professor Eventual Educação Infantil, Professor Eventual Anos Iniciais e/ou Professor Eventual Anos Finais, de acordo com a disciplina exercida.
2.7. A documentação exigida e apresentada será analisada
pelo Diretor da Escola da própria unidade, responsável pela
inscrição.
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2.8. Não será permitida a juntada posterior e/ou substituição de quaisquer documentos após à inscrição.
2.9. Os candidatos que não apresentarem, no ato da
inscrição, a comprovação de requisitos básicos terão
a inscrição indeferida.
2.10. O titular de cargo do quadro do magistério poderá atuar como eventual nas unidades escolares de
interesse, observada a compatibilidade de horário.
2.11. Não poderão atuar na atividade autônoma de
Professor Eventual o docente eventual de cargo que
estiver nas seguintes situações:
2.11.1. Licença médica;
2.11.2. Afastado a qualquer título;
2.11.3. No gozo de licença prêmio;
2.12. Não poderão atuar na atividade autônoma de
Professor Eventual, o docente em função atividade
enquanto perdurar a vigência do contrato.
2.13. O interessado deverá possuir inscrição de autônomo junto à Prefeitura de Iperó e junto a Previdência Social (INSS/PIS/PASEP) para atuar na atividade
autônoma do professor eventual. Anexo II.
2.14. A inscrição importará em anuência e pleno conhecimento das exigências expressas neste Edital.
2.15. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do cadastro, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS
CANDIDATOS
3.1. O Diretor da Escola elaborará listas classificatórias para os cadastrados que atenderem os requisitos
básicos exigidos.
3.2. A data limite para contagem de tempo de serviço dos cadastrados será 30/06/2019.
3.3. Em caso de igualdade na pontuação, o desempate se dará seguindo os critérios abaixo indicados,
na ordem e sequência apresentada, conforme segue:
3.3.1. Tiver maior número de filhos menores de filhos
de 18 (dezoito) anos, até o término do período das
inscrições;
3.3.1. Tempo de serviço.
3.4. A lista de classificação expedida será anual, nos
termos do §2º do art. 7º da Lei Complementar nº
137/2017.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
4.1. Em face das listas de classificação caberá recurso
direcionado à direção da unidade escolar no prazo
de até 3 (três) dias após a divulgação da lista.
4.2. O recurso deverá ser entregue na unidade escolar onde foi efetuada a inscrição, no horário compreendido entre 9 e 12 horas e 13 e 17horas.
4.3. O recurso interposto por procurador só será
aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia
reprográfica do documento de identidade do procurador.
CLÁUSULA QUINTA - DA CHAMADA
5.1. O chamamento do cadastro será realizado pelo
Diretor da Escola de forma rotativa.
5.2. O Diretor de Escola durante o chamamento fará
esgotar os cadastrados de cada etapa estabelecida
no item 2.1, respeitada a ordem de classificação e
o limite estabelecidos pela Lei Complementar nº
137/2017, independentemente da etapa de ensino
de atuação eventual.
5.3. O eventual que não atender às necessidades do
serviço ficará impossibilitado para a nova chamada
na unidade escolar, cabendo ao Diretor registrar a
ocorrência durante a prestação de serviços.
5.4. O cadastrado não poderá substituir mais do que
um professor no mesmo dia ou um único professor
com dois vínculos de trabalhos e nem ultrapassar o
máximo de 5 (cinco) horas dias.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRAPRESTAÇÃO
6.1. A título da contraprestação pelo desenvolvimento da atividade autônoma, o Professor Eventual receberá o valor de hora/aula, conforme estabelecido no
art. 10 e §§ da Lei Complementar 131/2007.
6.2. Os pagamentos serão realizados no último dia

do mês imediatamente subsequente ao da prestação de serviço,
mediante apontamento diário da hora trabalhada e fornecimento
da frequência mensal à Divisão de Recursos Humanos, nos termos
das regras estabelecidas.
6.3. Os professores eventuais no exercício da atividade autônoma
não farão jus aos demais direitos inerentes ao cargo efetivo ou
função-atividade que substituírem.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7. As despesas decorrentes das atividades prestadas em razão deste Edital correrão por conta da dotação orçamentária específica.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A Secretaria de Educação fará o controle do exercício da atividade autônoma pelos professores eventuais de que trata este
Edital, mantendo arquivo organizado e completo dos documentos pertinentes ao cadastramento, classificação, chamamento e
demais.
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária da Educação.
Iperó, 25 de julho de 2019.
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Iperó participa de reunião
Reformado, Complexo e Ginásio de
Esportes serão reabertos neste sábado sobre turismo
O Ginásio de Esportes
Benedito Romualdo de Godois
e todo o Complexo Esportivo
Dito Bom passaram por obras de
reforma durante, aproximadamente, três meses, a fim de melhorar suas estruturas internas e
externas e, agora que estão muito bem preparados para receber
a população, serão reabertos
neste sábado, 27 de julho, com a
realização de diversas atividades
esportivas, de recreação e lazer.
A partir das 08h, a quadra
interna estará aberta para o
jogo de Vôlei Adaptado, tanto
masculino quanto feminino.
Às 10h, é a vez do infantil feminino no Voleibol. Já na parte
externa do Ginásio, o campo
society estará à disposição para
que meninas e meninos do
Projeto Educacional de Esporte
mostrem a arte do futebol.
No período da tarde, a partir
das 13h, a quadra interna é
espaço pra os jogos de Futsal,
com as categorias masculinas
de sub-9 e sub-11, e com o
Futsal feminino sub-15, sub-17
e time principal. Às 16h, ocorre
a grande novidade: a apresentação do Basquete — nova
modalidade que será inclusa

no quadro de Projetos Educacionais de Esporte do município.
Além dessas atividades esportivas, a população também
pode usufruir da pista de skate,
parquinho, e demais espaços do
Complexo, que estará em clima
de festa com muita música, pipoca, algodão doce e diversão.
Obras
Iniciadas em 24 de abril pela
Prefeitura, através da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, as
obras de reforma do Complexo e
do Ginásio foram realizadas via parceria com a empresa Recoma. Mas
antes mesmo do início das obras,
o telhado do Ginásio já ganhava
reparos necessários, antecedendo
as seguintes benfeitorias realizadas:
reestruturação dos pisos da quadra
interna, com a instalação de piso
emborrachado; reforma da quadra
de futebol society, com instalação
de grama sintética; pinturas internas e externas; instalação de uma
iluminação ampliada e mais moderna na parte interna e externa;
ampliação da academia ao ar livre
com a instalação de mais cinco aparelhos de ginástica; adição de três
gangorras no parquinho; reparos
nos brinquedos infantis e nas

redes de proteção das quad r a s , e n t re o u t ro s re p a ros necessários pelo espaço.
Além disso, o Ginásio e o
Complexo contam com um novo
visual das fachadas e uma nova
placa para a reabertura, que será
apresentada à população durante o sábado, às 09h30, com o
decerramento alusivo às obras.
“Estamos muito felizes com
todas essas melhorias feitas no
Ginásio e no Complexo. Tanto
o Dito Bom quanto o Ginásio
Romualdo sempre foram espaços muito importantes para a
cidade, onde as práticas, extremamente valiosas, do esporte,
recreação e lazer são garantidas.
Por isso, essa modernização
na infraestrutura chega para
beneficiar toda a população,
principalmente os atletas que
utilizam frequentemente o local
para treinos. Sendo assim, temos
em mente que, promovendo o
bem-estar, muitas coisas boas
podem ser conquistadas. Fica
aqui o agradecimento a todos
os envolvidos nas obras, em
especial à empresa Recoma,
que possibilitou que todo esse
desenvolvimento”, comemora e agradece o prefeito. ■

A Prefeitura, por meio de sua
Secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo, participou do 3° Fórum de
Desenvolvimento do Turismo da Região Metropolitana de Sorocaba, na
última quarta-feira (24), no Centro de
Referência em Educação de Sorocaba.
Em busca de integrar municípios da
região no desenvolvimento turístico
da RMS, o evento teve como tema
“Regionalização e seus avanços”.
Iperó integrou o Fórum como
membro da RT Histórias e Aventuras
— comissão formada pelos municípios de Araçoiaba da Serra, Capela
do Alto, Iperó, Sorocaba e Votorantim
para discussão do turismo na região.
Além disso, esteve presente no
evento a Coordenadora-Geral de
Mapeamento e Gestão Territorial do

Turismo, Ana Carla Fernandes
Moura, comentando sobre políticas públicas e linhas de financiamento para o turismo da região.
Já para falar sobre as estratégias
da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para a regionalização, compareceu ao evento
a Interlocutora Estadual, Ana
Carolina de Souza de Francisco.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) também marcou presença expondo
suas contribuições para o desenvolvimento do turismo paulista.
O Fórum ainda deu espaço para
estudantes que apresentaram
as contribuições acadêmicas do
Oturesp/UFSCar para o desenvolvimento turístico da RMS. ■
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Obras na estrada vicinal que liga Iperó CREAS de George Oetterer
passa a atender em novo
a Sorocaba iniciam
endereço

A Prefeitura de Iperó
por meio da Secretaria de
Obras iniciou nesta semana
obras de grande complexidade na estrada vicinal que
liga Iperó a Sorocaba, na
altura do bairro Nova Era
(trecho em que estava temporariamente interditado).
A obra, que se trata de
reconstrução de pavimentação e rede de drenagem,
tem prazo de término de até
30 dias e valor de aproximadamente R$ 250 mil, que
serão custeados com recurso
do município e completado
com recursos devolvidos pela
Câmara Municipal de Iperó.
Na data de ontem (22) a Pre-

feitura de Iperó junto com a empresa responsável pela obra iniciaram os procedimentos necessários
para que hoje (23) a obra pudesse
de fato se iniciar, sendo necessário
a interdição em parte da estrada.
Para evitar trânsito e transtorno, pedimos aos condutores
que fiquem atentos ao uso das
rotas alternativas, que estão liberadas apenas para veículos leves
- a Saída de Iperó a Sorocaba o
desvio será por dentro do bairro
de Bacaetava, já o desvio para
quem sai sentido Sorocaba a
Iperó será por dentro do bairro
Nova Era, pela Rua Nossa Senhora Aparecida. A estrada estará
devidamente sinalizada, inclusive
no decorrer das rotas alternativas.

Além disso, já que as rotas alternativas são proibidas para veículos
pesados, a Prefeitura planejou
uma passagem para os ônibus
circulares, uma exceção, já que
muitas pessoas dependem do
transporte público diariamente.
O prefeito de Iperó, comentou sobre a obra “apesar de causar transtornos temporários na estrada, a
obra é de grande importância para
resolver de vez o problema que enfrentamos naquele ponto. Pedimos
a todos os moradores compreensão
e atenção às rotas alternativas
durante esse período. Aproveito
também para agradecer a Câmara
Municipal que nos auxiliou com os
recursos para darmos andamento
na resolução do problema” ■

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
do bairro George Oetterer, desde o
último dia 10 atende em um novo
endereço. Agora, o CREAS fica localizado na Av. Carlos Oetterer, n°841.
O serviço mudou de local a fim de
estar em um ambiente mais adequado para suas atividades, já que novo
prédio conta com maior espaço e salas específicas para cada atendimento. Além disso, sua localização é mais
próxima da UBS Marinheiro Marcílio
Dias; CRAS; e Projeto Bem-Me-Quer,
lugares em que os usuários do CREAS

também realizam atividades. Sendo assim, tudo foi pensado com a
intenção de proporcionar um melhor atendimento aos munícipes.
Os atendimentos acontecem
todas as quartas e quintas-feiras,
das 09h às 15h. O CREAS é um
equipamento público de assistência social que atende famílias
e pessoas em situação de risco
social ou que tiveram seus direitos
violados. Mais informações sobre
o serviço podem ser obtidas diretamente na sede do CREAS ou
pelo telefone (15) 3266-3619.■

INFRAESTRUTURA
CULTURA

Festival de Inverno se
encerra nesse fim de
semana com apresentação
Em realização da Prefeitura, através da Divisão de Cultura,
o 1° Festival de Inverno de Iperó,
que acontece no Polo Cultural, já
encantou o público com diversas
apresentações de dança e teatro
durante os dois finais de semana
anteriores e, nesse próximo, e último,
final de semana, se prepara para as
apresentações de bandas marciais e
musicais nas noites dos dias 26, 27
e 28 de julho.
Quem abre o Festival na sexta é
a Corporação Musical Lyra São João,
de Salto de Pirapora e, em seguida, o
palco é do Quinteto Brazilis Groove.
No sábado, é a vez da Banda Municipal de Sengés-PR; Corporação

Musical Lira Santa Cecília; Banda
Marcial Municipal de Taquarivaí; e
Orquestra Filarmônica Jazz de Sorocaba alegrarem a noite. E, para
encerrar o Festival com chave de
ouro, no domingo se apresentam
a Banda Municipal de Porangaba
Maestro Pinto e a Banda Marcial
Municipal de Iperó (BANMIP).
O Festival começa às 19h e,
além das apresentações, também
conta com barracas de gastronomia, artesanato e agricultura da
Estação Cultural Artes e Sabores e
da Feira de Artesanato do Fundo
Social de Solidariedade. O Polo
Cultural fica localizado na Rua Luís
Rossi, Jardim Irene.■

