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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 975, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DE ADITAMENTO

“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá MODALIDADE: Convite n.º 007/2017 – Processo n.º 45/2017
– Contrato nº 008/2017
outras providências.”
OBJETO: 3º Termo de Prorrogação ao contrato 008/2017 VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado Resolvem de comum acordo prorrogar o prazo de vigência e
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SA- diminuir o valor global.
BER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SAN- Contratação de empresa referente a prestação de serviços
especializados em filmagem, fotografia, transmissão ao vivo
CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a via portal Tv Câmara e hospedagem dos vídeos em servidor
proceder abertura de Crédito Adicional Especial, con- profissional, das sessões legislativas, audiências públicas e
forme disposto no inciso II, § 1º, do artigo 43 da Lei eventos internos e externos do legislativo.
Federal nº 4.320/64, no orçamento vigente do corrente DATA DO ADITAMENTO: 01/01/2020
exercício, até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e VALIDADE: 12 MESES
duzentos mil reais), para atender as despesas conforme VALOR GLOBAL: R$ 44.553,60 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
detalhamento a seguir:
VALOR PARCIAL: R$ 3.712,80 (Três mil, setecentos e doze
reais e oitenta centavos).
Luiz Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Em cumprimento ao disposto no artigo 280, III do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Iperó
PARECER PRÉVIO ÀS CONTAS DO EXECUTIVO – 2017.

Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” 20 de
dezembro de 2019.
_______________________
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de
que trata o artigo 1º serão provenientes da verificação
do excesso de arrecadação, no valor estimado de R$
1.200.000,000 (um milhão e duzentos mil reais), oriundo do repasse previsto na Lei Federal nº 13.885/2019 Volume Excedente da Cessão Onerosa do Pré-Sal.
Art. 3º. Em decorrência do disposto nesta Lei, ficam alteras as Leis Municipais nº 935, de 23 de novembro de
2017 (Plano Plurianual) e 953, de 29 de novembro de
2018 (Diretrizes Orçamentárias).
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 19
DE DEZEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 19 de dezembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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NATAL ENCANTADO

SEBRAE
AQUI
INFRAESTRUTURA

Milhares de pessoas prestigiam a doce Quase 1 mil atendimentos
realizados em 2019
magia do Natal
Foram dois finais de
semana repletos de atrações,
luzes e muita magia do Natal
no Centro (na antiga Estação Ferroviária) e em George Oetterer (na Praça São
Jorge). Milhares de pessoas
prestigiaram e celebraram
o Natal com a Prefeitura de
Iperó nos dez dias de evento.
Neste ano, o Natal Encantado
teve como tema os doces.
A escolha aconteceu com o
intuito de misturar a magia do
Natal com a decoração repleta
de doces, cores, além de dar
um ar lúdico para o espaço
do Papai Noel e para o palco
de apresentações, que contou

com muita dança, música e teatro.
Além das apresentações culturais na antiga Estação Ferroviária
e na Praça São Jorge, a população
viveu a magia da passagem da
Caravana da Coca-Cola, no dia 7
(sábado) e no dia 12 (quinta-feira)
centenas de pessoas se uniram
a favor da solidariedade com o
Bingo Solidário em prol do Fundo
Social de Solidariedade na Estação.
O encerramento do Natal
Encantado 2019 aconteceu no sábado (14) na Praça São Jorge com
apresentações musicais e de dança. Já na antiga Estação Ferroviária
o encerramento foi neste domingo
(15) com apresentações da Liga
Teatral e da Banda Marcial de Iperó.

O prefeito comentou sobre
o Natal Encantado. As celebrações natalinas foram organizadas
com muito carinho aos moradores do Centro e do bairro de
George Oetterer. Estamos imensamente felizes com a adesão
da população ao evento, que
prestigiaram as atrações culturais
da nossa cidade e contribuíram
para uma festa natalina com
mais união e com solidariedade”.
A Estação iluminada e a Praça
São Jorge com a presença do Papai Noel vão deixar saudades. A
Prefeitura deseja um Feliz Natal e
espera que o Natal Encantado 2019
tenha acendido o espírito natalino
no coração de cada iperoense.■

O Sebrae Aqui de Iperó realizou 981 atendimentos em 2019,
327% a mais que os 300 atendimentos realizados em 2018. Ao
todo foram 548 clientes diferentes
neste ano. O posto de atendimento
ajuda a tirar dúvidas tanto de quem
planeja a abertura do próprio negócio quanto empresários em busca de
melhorias na empresa.
Além dos atendimentos, os donos de micro e pequenos negócios
da cidade participaram de oficinas de
formalização, fluxo de caixa e mercado. O Sebrae Aqui de Iperó ainda
aplicou o curso Super MEI Gestão
aos microempreendedores individuais da cidade. O Sebrae Móvel,
escritório itinerante do Sebrae-SP,
também esteve em quatro oportunidades realizado atendimento no
Terminal Rodoviário da cidade.
“O posto de atendimento na cidade aproxima ainda mais o empreendedor da informação e capacitação,
pontos essenciais para o sucesso do
negócio. Estamos de portas abertas
e queremos que mais pessoas nos
procurem em busca de orientação
em 2020”, afirma o gerente regional
do Sebrae-SP Alexandre Martins.
Mas não foram apenas os clientes que se capacitaram em 2019.
Os agentes de desenvolvimento do
Sebrae Aqui de Iperó participaram
do Encontro Regional dos agentes
do Sebrae Aqui e Comitê Gestores
realizado no último dia 22 de novembro, no Parque Tecnológico de
Sorocaba.
Além deste encontro, nossos agen-

tes ainda tiveram a oportunidade
de participar na última sexta-feira
(13) do treinamento de educação
executiva “O Sebrae do futuro é
você quem faz”, com todos os
colaboradores do Sebrae-SP em um
hotel em Campinas. “Mais de 1,7
mil profissionais participaram deste
evento que foi o marco das mudanças positivas e soluções inovadoras
que a entidade irá proporcionar às
micro e pequenas empresas a partir
de 2020”, completou o gerente.
“Os números apresentados esse
ano, são resultados do trabalho realizado pelos agentes de desenvolvimento local e das ações que vêm
sendo tomadas desde 2013, com o
início das oficinas e atendimentos
do Sebrae Móvel no município,
que resultaram no Prêmio Prefeito
Empreendedor 2015/2016 e culminaram na abertura do Sebrae
Aqui Iperó em 2018. Para 2020
o objetivo é fortalecer ainda mais
a relação do Sebrae Aqui com as
secretarias municipais e expandir
as ações e atividades já realizadas
no município”, destacou o prefeito
municipal, Vanderlei Polizeli.
O Sebrae Aqui funciona com
apoio da Prefeitura Municipal de
Iperó, com o objetivo de fortalecer
a economia e estimular o empreendedorismo local. A unidade fica
localizada na Rua Rafaela Moreno,
110, na Vila Moraes. O horário de
funcionamento é das 9h às 17h,
de segunda a sexta-feira. Outras
informações no telefone (15) 32664290. ■
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JUSTIÇA RESTAURATIVA

Gestores de ensino participam de
formação
Cerca de 40 gestores
da rede pública de ensino
de Iperó participaram no
fim de novembro de uma
formação sobre a Justiça
Restaurativa. A formação é
uma iniciativa da Comarca
de Boituva e tem com intuito
expandir a técnica entre os
profissionais de educação e
promover aplicação do conceito do projeto nas escolas.
A formação foi ministrada pelo escrevente técnico
judiciário, André Theodoro
de Souza Cruz. Na ocasião,
as atividades são realizadas
em círculos para priorizar a
comunicação oral e o “olho
no olho”, estimulando maior
união e interatividade entre
os gestores participantes.

Sobre a Justiça Restaurativa
A Justiça Restaurativa é uma
técnica de solução de conflitos,
uma opção de convivência e de
retomada, seguindo a Cultura
da Paz, que é um conjunto de
valores, atitudes, modos de comportamento e modos de vida que
rejeitam a violência e previnem
os conflitos, ao atacar suas raízes
para resolver os problemas por
meio do diálogo e da negociação
entre indivíduos, grupos e nações.
Na prática, a Justiça Restaurativa é um processo circular
de diálogo e escuta, confidencial e voluntário, para apoiar e
cuidar de pessoas e tratar conflitos e situações de violência,
no sentido da corresponsabilidade.

Com a formação, os profissionais
de educação poderão transformar
a resolução de conflitos em uma
comunicação não violenta, com
a teoria de proteção integral à
criança e ao adolescente, além de
criar círculos de construção de paz.
A secretária de Educação, Andreia
Arato, destacou a importância da
formação e da atuação do projeto
nas escolas municipais. “O projeto
é extremamente importante no
dia a dia das unidades escolares,
atuando na melhoria da convivência, tratando os conflitos e promovendo uma cultura de paz. Além
disso, reforça o resgate de valores,
reflexões de atitudes e o não à violência. Por meio do diálogo iremos
fortalecer vínculos e transformar a
escola em um ambiente ainda mais
confortável de convívio social”. ■

12º PRÊMIO FUNDAÇÃO PÁTRIA

Alunos iperoenses recebem destaque
Com objetivo de prestigiar os melhores alunos do
ensino fundamental da Rede
Municipal de Ensino, a Fundação Pátria com apoio da Prefeitura de Iperó realizou nesta
sexta-feira (13) o 12º Prêmio
Fundação Pátria - Alunos Brilhantes. Ao todo, 15 alunos
destaques do 5º e 9º ano
concorreram à premiação.
Neste ano, a Fundação
Pátria optou pela premiação
de dois alunos de cada ano a
fim de prestigiar ainda mais o
empenho dos alunos, já que
a disputa em contagem de
nota foi acirrada. Portanto,
ficaram em primeiro lugar
do 5º ano o aluno Enmanuel
Rodriguez Yero e em segundo
a aluna Aline de Almeida Rodrigues. Já no 9º ano, recebeu
em primeiro lugar a aluna
Amanda Oliveira de Lima e
em segundo o aluno Vitor
Emanuel Miranda de Souza.

Além da entrega de medalhas
e certificados pela Secretaria da
Educação do município para todos os 15 alunos destaques, os
dois primeiros lugares receberam
notebooks e os dois segundos
tablets, como forma de parabenização e estímulo aos estudos,
entregues pela Fundação Pátria.
O prefeito municipal, comentou sobre a premiação dos alunos
brilhantes. “Todos os 15 alunos
destaques no Prêmio Fundação
Pátria estão de parabéns. Eles
são reflexo do trabalho sério e
exemplar desenvolvido nas escolas
municipais durante todo o ano. A
solenidade representa celebração
de um grande futuro para as
crianças e adolescentes de Iperó e
de mais um ano de uma parceria
muito produtiva com a Fundação Pátria. Parabéns a todos!”.
Os alunos destacados do 5º
ano foram Aline de Almeida Rodrigues, Enmanuel Rodriguez Yero,
Ana Clara de Campos Araújo,

Cauã Matheus de Sousa Augustinho, Pietro da Silva Soares de
Abreu, Maria Clara Silva Araújo,
Maria Clara Silva Wieczorkowsky
e Adryan Luccas da Silva Abreu. Já
do 9º foram Amanda Oliveira de
Lima, Vitor Emanuel Miranda de
Souza, Andressa Padinha Melo, Felipe Camargo de Oliveira, Matheus
Alves Ferreira, Fabricío Carvalho
Silva e Nicole Paulino Coelho.
O Prêmio Fundação Pátria – Alunos
Brilhantes é uma iniciativa da Fun
dação Parque de Alta Tecnologia
da Região de Iperó e Adjacências,
em parceria com a Prefeitura de
Iperó, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
que objetiva premiar o mérito
dos alunos da rede municipal de
ensino e incentivá-los a melhoria
contínua do desempenho escolar. É
voltado exclusivamente aos alunos
matriculados no 5º e 9º anos
da rede municipal e, este ano,
comemorou 11 anos de premiação.■

Alunos do Viva Melhor Idade
são certificados pelo Fundo
Social
Na última terça-feira (17),
18 alunos do Viva a Melhor Idade
receberam certificados do curso
de Crochê que foram entregues
pelo Fundo Social de Solidariedade
de Iperó. Esta foi a primeira turma
do projeto a participar do curso
após uma inovação do FSS que
viabilizou o curso de 40 horas para
o projeto em George Oetterer.
A iniciativa tem como finalidade
fortalecer vínculos afetivos, psicológicos e incentivar a motricidade
na terceira idade e o resultado já
gerou a expectativa para 2020.
A ideia é que novos cursos sejam
realizados para o grupo, sendo
que, as inscrições devem acontecer
na primeira semana de fevereiro.
O FSS e a coordenadora do

projeto, Giane Marins Arruda,
esperam que as próximas turmas
possam ter aulas na nova sede
do grupo que está com as obras
em andamento e que permitirá
a ampliação das atividades
para a melhor idade de George
Oetterer. ■

#VOCÊSABIA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Você sabia que estamos no
mês de conscientização ao
não abandono de animais?
No Brasil, 30 milhões de
animais vivem em situação de rua e a
maioria dos casos são fruto de abandonos. Por conta dessa triste realidade, o Dezembro Verde foi criado
como uma forma de conscientizar os
brasileiros sobre o abandono dos animais, que são rejeitados com maior
frequência no mês de dezembro.
A realidade dos animais abandonados é triste. Alguns chegam a
morrer de tristeza, outros, morrem
atropelados e muitos são alvo da
maldade humana. E, infelizmente,
todos passam fome e medo. Os
animais são cheios de sentimentos
e angústias, porém muitas pessoas os tratam como brinquedos.
Ao adotar um animal, você assume
uma responsabilidade e deve cuidar
do seu bichinho como um novo
membro da sua família, e se por algum motivo você pensar em o abandonar, saiba que isso é um crime!
Atualmente, as leis que atuam contra o abandono de animais são: lei
Federal nº 9.605/98, lei Estadual nº
11.977/2008, além da lei municipal
nº 949/18. Abandonando um animal
você está sujeito a pena 3 meses a
1 ano de detenção, além de multa.

Proteção dos Animais
No Brasil, na maioria dos casos os animais estão sob cuidados
de ONGs e grupos que atuam na
proteção animal. Em Iperó, temos
a ADAI - Associação em Defesa
dos Animais de Iperó, que protege animais domésticos de situação de abandono e maus tratos.
Com o auxílio da GCM dezenas
de animais já foram resgatados pela
associação. Mas ainda há muito trabalho pela frente e a ADAI precisa
da sua ajuda - você pode contribuir
com doações, participando do
Brechó Solidário realizado mensalmente no centro da cidade, sendo
voluntário, entre outras diversas
formas. Acompanhe a página da
ADAI no facebook e fique em
dia com as formas de contribuir
para a vida dos animais da cidade.
Então, lembre-se: abandonar,
maltratar ou acorrentar animais é
CRIME! Todos estão de olho em
você e podem te denunciar de
forma rápida e eficaz através do
telefone da GCM - 3266-1617.
Cuide de quem sempre está do
seu lado e disposto para conviver
com muito companheirismo! ■

