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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.958, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2.019.
“Atualiza o valor da UFM - Unidade Fiscal
do Município para o exercício de 2.020.”

3ª RETIFICAÇÃO EDITAL 001-2019
CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS
TUTELARES DO MUNICÍPIO DE IPERÓ GESTÃO: 2020-2024

Retifica o Edital nº 001/2019 que ‘Dispõe sobre a
Convocação do Processo de Escolha dos 05 (cinco)
membros do Conselho Tutelar e suplentes do município de IPERÓ gestão 2020 - 2024, e dá outras
providências.’.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Iperó, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Federal 8.069/1990 e Lei Municipal nº 777/2012
(com as alterações posteriores promovidas pela Lei
Municipal nº 781/2012), e
CONSIDERANDO QUE o processo de escolha para
provimento dos cargos de Conselheiros e Conselheiras Tutelares da cidade de IPERÓ, organizado
pelo CMDCA e Coordenado pela Comissão Eleitoral
designada pelo referido Conselho, sob a Resolução
CMDCA 001/2019, observará as normas da Lei Federal nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 776/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 10 DE (com as alterações posteriores promovidas pela Lei
Municipal nº 781/2012) e na Lei Complementar nº
DEZEMBRO DE 2.019.
147/2017.
TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS (AS)
VANDERLEI POLIZELI
INTERESSADOS (AS), A SEGUINTE RETIFICAÇÃO AO
Prefeito Municipal
EDITAL SUPRACITADO, CUJAS ALTERAÇÕES ESTÃO
A SEGUIR ELENCADAS:
Publicado nesta Secretaria, em 10
1. Fica EXCLUÍDO o subitem 3.1.9 do item “3. Dos
de dezembro de 2.019.
requisitos”
5. Permanecem inalteradas as demais disposições
JOYCE HELEN SIMÃO
contidas no Edital nº 1/2019, datado de 10 de maio
Secretária de Governo
de 2019 e publicado no Diário Oficial do Município,
Edição nº 652, de 10 de maio de 2019, páginas 3/7.
PORTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Iperó, 13 de dezembro de 2019.
DE IPERÓ
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica atualizado o valor da UFM
- Unidade Fiscal do Município, para o
exercício de 2.020, aplicando-se o índice
acumulado do IPCA/IBGE correspondente
a 3,27% fixando-a em R$ 3,91 (três reais
e noventa e um centavos), conforme os
termos previstos no artigo 1º § 1º da Lei
Municipal nº 299, de 20 de fevereiro de
2001 (alterada pela Lei Municipal n° 837,
de 07 de março de 2014).
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Nº 089/19 - Considerando o Recesso do Legislativo compreendido entre
os dias 16 de dezembro de 15 de janeiro de cada ano; Considerando o Decreto
do Executivo n.º 1857 de 02 de janeiro
de 2019; Considerando os feriados previstos na Lei Orgânica Municipal em seu
artigo 257; Considerando as festividades
de Natal e Ano Novo; Considerando, que
os chamados “feriados prolongados” que
dão ensejo a possíveis ausências de servidores; Considerando a necessidade de
resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento em prol da
população e atender os anseios dos servidores. Suspende o expediente na Câmara
Municipal de Iperó, a partir das 12h do
dia 20/12/2019 até 03/01/2020.
Portaria Nº 090/19 - Antecipa para o dia
20/12/2019 o pagamento, referente ao
mês de dezembro de 2019, dos funcionários e vereadores deste Poder Legislativo,
em virtude das festividades natalinas.
Portarias n.ºs 089 e 090/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 06
de dezembro de 2019.

Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA

Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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MELHORIAS

AGRICULTURA
INFRAESTRUTURA

Iperó recebe emenda de R$ 2 milhões
para infraestrutura urbana

AGRIFIR 2019 atrai centenas
de pessoas

O Prefeito municipal,
assinou ontem (9) um contrato com a Caixa Econômica
Federal para destinação de
uma emenda no valor de R$ 2
milhões enviada pelo Deputado Federal Samuel Moreira. O
valor será destinado para a infraestrutura urbana de Iperó.
Dentro do planejamento
da verba voltada à infraestrutura urbana, está o recape e
a pavimentação. Com isso, a
administração está realizando
um levantamento por toda a
área central e bairros da cidade para verificação de quais
locais ainda não receberam as
melhorias necessárias, como o
bairro Bacaetava e Nova Era.
O prazo para contratação, liberação e execução
das obras com aplicação da
verba destinada é para o
primeiro trimestre de 2020.
O Prefeito municipal,

Repleta de diversidade e com
participantes dos mais diversos segmentos, o Polo Cultural recebeu no
último sábado (07) centenas de pessoas que, ao longo do dia, puderam
prestigiar a 3ª Feira da Agricultura
Familiar de Iperó e Região - AGRIFIR.
Numa iniciativa da Prefeitura de
Iperó, por meio da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo
(SERAT), o evento contou com 48
expositores de toda a região, dentre
eles, feirantes, agricultores, institui-

agradeceu a destinação da verba
e destacou ainda que mais melhorias estão sendo planejadas.
“Vale lembrar que, atualmente, a
Prefeitura está dando andamento
no processo de licitação de outra
emenda enviada pelo Deputado
Federal Samuel Moreira, no valor
de R$ 713 mil, referente ao ano
de 2018 para o recape da Rua dos
Moreiras, Rua Adib Eid, Rua Antônio Galvão, Rua Orlando Sartorelli
e Rua Belarmina Maria Prestes.
Agradeço imensamente o Deputado Samuel Moreira que sempre
contribui para que possamos
deixar a cidade cada vez melhor”.
Mais melhorias para Iperó
Na última semana o Prefeito
municipal esteve em reunião para
assinatura de mais duas emendas
enviadas pela Deputada Estadual
Maria Lúcia Amary, uma no valor
de R$ 520 mil e outra no valor de
R$ 300 mil. As emendas serão des

tinadas para recape e pavimentação do bairro de George Oetterer.
O processo aguarda a publicação
da assinatura na imprensa oficial do
Estado para que, posteriormente,
a Prefeitura possa iniciar o processo
de licitação e contratação das obras.
Além disso, ainda para o mês
de dezembro, a Prefeitura aguarda a assinatura e liberação de
mais R$ 500 mil do Governo do
Estado de São Paulo para obras
de pavimentação das ruas José
Antônio de Oliveira (antiga rua
das máquinas no bairro de Bacaetava) e da avenida José Pedro
da Silva, no Distrito Industrial.
“Diversas obras estão a caminho
com auxílio do Governo do Estado
e de Deputados que sempre estão
do lado da nossa cidade. Estamos
fechando o ano com muito trabalho, que irão render importantes
melhorias para os bairros no próximo ano. Vamos em frente” finaliza
o Prefeito. ■

CMDCA

Conselheiros Tutelares eleitos e
profissionais da rede participam de
capacitação
A Prefeitura de Iperó
e o Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente
em parceria com o Ministério
Público do Estado de São
Paulo e a Vara da Infância e
da Juventude, entre outras entidades com serviços voltados
à criança e adolescente, realizaram entre os dias 27 e 29
a Capacitação do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para a
rede de atendimento à criança
e adolescente do município.
Participaram da capacitação os conselheiros tutelares eleitos para a gestão
2020-2024, Anderson Parma,
Jaqueline Telles, Luzia Mafra,
Marielle Krause e Renata
Mello, além dos suplentes Anselmo Del Vigna, Arielli Lolli,
Débora Mazulquim, Graziela
Colombo, Madalena Camargo e Marcia Margareth. Tam-

bém participaram os profissionais
da rede de atendimento à criança e adolescente do município.
A capacitação contou com os
palestrantes Giovanni Alves Borges
e Silva e Ana Paula Bertin Stanganelli, ambos com experiência no
sistema de políticas públicas e nos
direitos das crianças e dos adolescentes. As atividades contaram
ainda com a presença da Promotora de Justiça da Infância e Juventude, Dra. Giovanna Corazza Nunes
Cortes e da Juíza de Direito da
Infância e Juventude, Dra. Heloisa
Helena Franchi Nogueira de Lucas.
O prefeito municipal, comentou sobre a importância da formação. “Fizemos a capacitação dos
Conselheiros Tutelares eleitos a fim
de atender às exigências do edital
das eleições, no entanto, vimos a
oportunidade de capacitar toda
rede de atendimento à criança
e o adolescente para que todo
o grupo esteja preparado para

o desenvolvimento das atividades
e compreenda o papel de cada
segmento, de cada equipamento.
Acredito que a iniciativa tenha
sido produtiva e seja mais uma
forma de agregar conhecimento
para todos. Agradeço a todos os
participantes e pela presença das
representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público”. ■

ções de ensino, empresas, diversas
opções gastronômicas como doces,
salgados, bebidas, entre outras guloseimas, além de painel de fotos e
sorteio de brindes.
“Esse evento é mais uma forma
que encontramos para enriquecer e
prestigiar a área agrícola iperoense
e também possibilita que empresas
e produtores rurais possam expor
os seus produtos a um custo mais
acessível para população”, comentou o prefeito municipal. ■

PRONTO
ATENDIMENTO
INFRAESTRUTURA

Estacionamento do PA
recebe pavimentação
Dando prosseguimento nas
obras de reforma e ampliação do
Pronto Atendimento de Iperó, iniciadas em julho do ano passado,
nesta segunda-feira (9) a Prefeitura
deu início aos serviços de pavimentação do estacionamento. O local
também será contemplado com a
construção de guias e sarjetas, calçamento e com sinalização adequada.
O projeto em andamento para o
P.A garante um alto planejamento de
arquitetura, melhorias técnicas, salas
específicas para os exames de ultrassonografia, sala específica para raio-x
(que já está sendo realizado normalmente no P.A), ampliação de leitos
de emergência (com equipamentos
adquiridos por recurso do Ministério
da Saúde, através de convênios),
além de salas climatizadas e diversas
outras melhorias em todo mobiliário
para o atendimento da população.
“Essa é mais uma etapa das
obras de melhoria no Pronto Atendimento. Nossa expectativa é entregar
à população um local totalmente
revitalizado, bem equipado e com

conforto para melhor receber nossa
população. Desde o início de nossa
gestão buscamos a melhoria dos
serviços no local, naquela época
tínhamos muita reclamação sobre
questões do atendimento médico,
as quais conseguimos superar e
melhorar a cada ano. Seguimos,
então, para a melhoria da infraestrutura para atendimento dos pacientes da melhor forma possível.
Atendemos cerca de 150 pacientes
no local por dia e essas pessoas
merecem um espaço mais confortável”, conta o prefeito municipal,
O prazo de término da pavimentação e dos demais serviços
iniciados nesta semana é de até
60 dias. Já o valor total desta obra
específica é de R$ 127.584,80 e
será custeada com recursos próprios. Após a conclusão de todas
as melhorias necessárias na área
externa, as obras finais do Pronto
Atendimento acontecem na parte
interna do prédio, com a instalação de novo mobiliário, paisagismo e instalação de cantina. ■
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NATAL ENCANTADO

Programação continua neste final de
semana em Iperó
O Natal Encantado
2019, que iniciou na última
sexta-feira (6) com muita
iluminação, abraços do papai
noel, apresentações culturais
e doces para a criançada,
continua com a sua programação neste final de semana
na antiga Estação Ferroviária e na Praça São Jorge.
Os moradores do Centro e
do bairro de George Oetterer
poderão prestigiar diversas
atrações a partir desta quinta-feira (12). O ponta-pé inicial

para um final de semana com
muito espírito natalino será dado
com o Bingo Solidário a partir
das 19h30 na antiga Estação
Ferroviária, com prêmios que
valem a pena concorrer: R$ 500,
passeio de balão e/ou um violão
autografado pela dupla Zezé Di
Camargo e Luciano, que esteve
na Iperó Fest 2019. A melhor parte é que todo o valor arrecadado
será em prol do Fundo Social de
Solidariedade. Garanta já a sua
cartela na sede do Fundo Social
ou com um dos nosso voluntários!

Em George Oetterer, na Praça São
Jorge, a festa também começa
na quinta-feira com a chegada
do Papai Noel e com a apresentação da BANMIP - Banda
Marcial de Iperó, a partir das
19h30. A noite promete ser animada e com muitas surpresas!
A programação continua na sexta, no sábado e no domingo, com
dança, cinema natalino, teatro,
música e muito mais. Confira todos
os detalhes e viva a doce magia do
Natal Encantado 2019 - feito com
muito carinho aos iperoenses! ■

‘‘MEU PADRINHO AMIGO’’

Programa realiza confraternização
entre padrinhos e crianças e
adolescentes apadrinhadas
Na próxima quarta-feira (18) o programa “Meu
Padrinho Amigo”, que tem
como foco o apadrinhamento
das crianças e adolescentes da
Casa de Acolhimento das cidades de Boituva e Iperó, realiza
entre os padrinhos e acolhidos
uma confraternização de fim
de ano na cidade de Boituva.
O programa “Meu Padrinho Amigo” foi desenvolvido
e implantado pela Comarca
de Boituva, em parceria com
as prefeituras de Iperó e Boituva e o Conselhos Municipais
de Direito da Criança e do
Adolescente (CMDCA) com o
objetivo de garantir o direito
à convivência familiar e comunitária às crianças e adolescentes que vivem em regime
de acolhimento institucional,
possibilitando às crianças e
adolescentes novos horizontes
com diversas oportunidades.
Desde o seu lançamen-

to, em 2016, o “Meu Padrinho
Amigo” conquistou padrinhos
que contribuíram de forma afetiva, financeira, prestando serviço
ou com doação de materiais
para as crianças e adolescentes
acolhidas. A confraternização,
então, é uma forma de agradecimento e de união entre os
padrinhos, equipe do programa e acolhidos, além de marcar
a celebração do ano de 2019.
Como fazer parte?
Fazer parte do programa “Meu
Padrinho Amigo” é, acima de
tudo, um ato solidário e cidadão.
Seguindo essa missão, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
estabelece que toda pessoa interessada em ser um padrinho ou
madrinha tem que ter mais de
18 anos e passar por um curso
de preparação e, assim, estar
apto a apadrinhar o(s) acolhido(s).
Os cursos são oferecidos
de forma gratuita para todas as
modalidades de apadrinhamento

(afetivo, financeiro, material e de
serviço). A ideia é passar um prévio conhecimento para que todos
os futuros padrinhos e madrinhas
tenham noção de suas funções.
Sendo assim, todos os interessados em fazer a diferença na
vida de crianças e adolescentes
em regime de acolhimento institucional devem se atentar à
obrigatoriedade desse curso – que
tem duração de cinco oficinas
e será realizado entre os meses
de fevereiro e março de 2020.
As inscrições permanecem
abertas até a primeira semana de
fevereiro e podem ser feitas na Vara
da Infância e Juventude, no Setor
Técnico Psicossocial do Fórum, nas
Secretarias de Assistência Social
ou nos Serviços de Acolhimento.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 3266-3322
(Casa de Acolhimento de Iperó)
e 3263-2161 (fórum de Boituva)
ou pelo site www.meupadrinhoamigo.com.br.■

Fundo Social certifica 65
iperoenses em diversas
áreas
O Fundo Social de Solidariedade de Iperó certificou nesta
semana 65 alunos nos cursos de
E.V.A, pintura em tecido, costura
básica e crochê. Os iperoenses
conquistaram mais uma capacitação totalmente gratuita com as
professoras Mirian, Mônica Sato,
Patrícia Oliveira e Raquel Miranda.
Neste ano, o Fundo Social já certificou centenas de pessoas em
diversas áreas e, até o dia 20 de
dezembro, ainda pretende encerrar o ano com a certificação dos
alunos dos cursos de Barbearia
Moderna e Hidratação e Escova.

“Parabéns aos certificados,
professores e toda a equipe do
Fundo Social. A capacitação gratuita faz total diferença na vida
desses iperoenses, possibilitando a geração de renda e acima de tudo, o conhecimento”
destaca o prefeito municipal.
O Fundo Social planeja para
o próximo ano a continuação dos
cursos gratuitos com muitas novidades. As inscrições dos cursos
são divulgadas nos meios oficiais
de comunicação da Prefeitura de
Iperó. Acompanhe e aproveite
as oportunidades oferecidas! ■

SEBRAE
AQUI
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

SUPER MEI: curso gratuito
disponibilizado pelo Sebrae
acontece em Janeiro
O S e b r a e A q u i - Iperó, que tem o apoio da Prefeitura de Iperó, está com inscrições abertas para o curso “Super
Mei” voltado ao micro empreendedor individual já formalizado.
Com a capacitação no curso
“Super Mei”, que acontece entre
os dias 20 e 23 das 18h às 22h na
escola “Profª Henory de Campos
Góes” (Rua Luiz Rossi, 57, Jardim
Irene), os empreendedores terão a
oportunidade de aderir ao programa
JURO ZERO - uma parceria entre o
Governo do Estado de São Paulo e o
Sebrae SP para oferecer crédito com
juro zero para MEI’s paulistas que
não possuem restrições cadastrais
do CNPJ e CPF, financiando o inves-

timento na ampliação, construção
ou modernização dos negócios de
microempreendedores capacitados.
Para se destacar no mercado,
o microempreendedor individual
precisa entender as técnicas e
boas práticas do seu negócio, sem
esquecer da gestão e do planejamento. Portanto, o curso possui
quatro módulos: empreendedor
de sucesso, formação de preço,
fluxo de caixa e marketing digital.
O MEI interessado em participar,
deve realizar a inscrição para o
curso no Sebrae Aqui Iperó - Rua Rafaela Moreno, 110,
das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3266-4290.■

