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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.004, DE 14
DE ABRIL DE 2020.
“Altera o Calendário de Suspensão
de Expediente instituído pelo Decreto nº 1.971/2.020.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.971,
de 7 de janeiro de 2.020 que “Institui o Calendário de Suspensão de
Expediente nas repartições do Poder
Executivo para o exercício de 2.020 e
dá outras providências.”;
CONSIDERANDO a necessidade de
adequar o funcionamento das repartições municipais para adoção das
medidas e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
DECRETA
Art. 1º. Fica alterado o Calendário
de Suspensões de Expediente nas repartições da Prefeitura Municipal de
Iperó, no mês de abril do exercício
de 2.020, sendo mantido o funcionamento no dia 20 de abril (segunda-feira) na forma estabelecida nos
Decretos nº 1.989 e 1.990/2020.
Art. 2º. Os demais artigos do Calendário de Suspensão de Expediente
instituído pelo Decreto nº 1.971, de
7 de janeiro de 2.020 permanecerão
inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
14 DE ABRIL DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 14 de abril de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Divisão de Recursos Humanos, por
meio da servidora ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Departamento
Pessoal, torna pública a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato, Sr. VANDERLEI DE ARRUDA JUNIOR, que apesar
de devidamente convocado para o
cargo de SERVIÇOS GERAIS, conforme aprovação no Concurso Público
nº 001/2019, deixou de apresentar a
documentação exigida no item
3 do Edital de Concurso Público
001/2019.
Iperó, 16 de abril de 2020.
Tatiane da Silva Caldeira
Auxiliar de Departamento Pessoal

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Divisão de Recursos Humanos, por
meio da servidora ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Departamento
Pessoal, torna pública a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato, Sr. RAFAEL
MAZZOCATO, que apesar de devidamente convocado para o cargo
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
conforme aprovação no Concurso
Público nº 001/2019, deixou de apresentar a documentação exigida no
item 3 do Edital de Concurso Público
001/2019.
Iperó, 16 de abril de 2020.
Tatiane da Silva Caldeira
Auxiliar de Departamento Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio do
Departamento de Recursos Humanos
e da Secretaria de Saúde, 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° 001/2019. LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
DATA: 22.04.2020
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Classificados do nº 15º ao 23º.
CARGO: RECEPCIONISTA- Classificados do nº 01º ao 04º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos originais da Carteira de Identidade (RG)
e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo
instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato
que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de vagas somente escolherão em caso do não
comparecimento ou desistência dos
candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente no Departamento de
Recursos
Humanos.
Iperó, 16 de abril de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

DECRETO Nº 1.996, DE 31
DE MARÇO DE 2020.
“Dispõe sobre Abertura de Crédito
Adicional Extraordinário.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde - OMS - em
30 de janeiro de 2.020 em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/
MS, de 4 de fevereiro de 2.020 que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da infecção humana
pelo novo coronavírus (2019-nCOV);
Considerando a Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2.020
que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019”;
Considerando que a OMS declarou,
em 11 de março de 2.020, que a
disseminação comunitária do COVID-19, caracteriza pandemia;
Considerando a Portaria nº 356/GM/
MS, de 11 de março de 2.020 que
“Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na
Lei nº 13,979, de 6 de fevereiro de
2.020, que estabelece as medidas
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Brasil.”;
Considerando o Decreto Estadual nº
64.879, de 20 de março de 2020 que
reconheceu o estado de calamidade
pública, decorrente da pandemia do
COVID-19, que atinge o Estado de
São Paulo;
Considerando que o Município de
Iperó decretou estado de calamidade pública, por meio do Decreto nº
1.994, de 27 de março de 2020;
Considerando a edição do Decreto
Legislativo nº 2495, de 31 de março
de 2020 pela Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (ALESP);
Considerando, por fim, o disposto
no inciso III do art. 41 e no art. 44,
ambos da Lei Federal nº 4.320/1.964,
c.c. o §3º do art. 167 da Constituição Federal;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Extraordinário na Divisão de
Contabilidade e Finanças, conforme
disposto no inciso III do art. 41 c.c. o
art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1.964
e autorizado pela Lei Municipal nº
961/2019, destinado a atender as
seguintes dotações do orçamento
vigente:
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Art. 2. Este Decreto deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Iperó para conhecimento, conforme disposto no art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1.964.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
31 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 31 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 2.006, DE 14 DE ABRIL DE 2020.
“Cria o programa ‘Costurando pela Saúde’ para auxiliar no enfrentamento da pandemia COVID-19 e dá
outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as medidas implementadas em todo território nacional para prevenção e combate ao COVID-19;
Considerando que as medidas destinadas a contenção da propagação do vírus acabam afetando a economia e influenciam na capacidade de sustento da
população;
Considerando que a situação de estado de calamidade pública estabelecida pelo Decreto nº 1.994, de
27 de março de 2.020 requer a adoção de medidas
compatíveis para garantir a dignidade e a sobrevivência da população;
Considerando que o Município de Iperó decretou estado de calamidade pública, por meio do Decreto nº
1.994, de 27 de março de 2020;
Considerando a relevância do trabalho desenvolvido
pelas unidades de saúde e a dificuldade de aquisição
de aventais para desenvolvimento das atividades diárias pelos profissionais de saúde;
Considerando, por fim, a possibilidade de concessão
de bolsa auxílio em razão da prestação de serviços de
interesse da comunidade local, por meio do programa Mutirão Social do Trabalhador instituído pela Lei
Municipal nº 662, de 23 de outubro de 2.008;
DECRETA
Art. 1º. Fica criado, em caráter excepcional, o programa “Costurando pela Saúde, para confecção de
aventais para utilização dos profissionais de saúde
pública diante da dificuldade de aquisição em razão
dos impactos decorrentes do enfrentamento do coronavírus.
Art. 2º. O programa será desenvolvido pela Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS)
que ficarão responsáveis pelo cadastramento de costureiras para confecção de aventais.
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Parágrafo único. O material necessário à confecção dos aventais será
fornecido pela SADS e pelo FSS.
Art. 3º. Serão cadastradas até 10
(dez) costureiras que receberão o valor de R$ 2,00 (dois) reais por avental
confeccionado.
Parágrafo único. O valor relativo aos
aventais confeccionados será pago
na forma de bolsa auxílio, quinzenalmente, conforme relatório expedido
pela SADS e remetido a Secretaria de
Administração e Finanças.
Art. 4º. As despesas decorrentes
deste decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias,
observados os limites previstos na
Lei Orçamentária Anual e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como,
o disposto no decreto municipal nº
1.994, de 27 de março de 2020.
Art. 5º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação e vigorará
enquanto perdurar a pandemia
COVID-19.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
14 DE ABRIL DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 14 de abril de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 2.005,
DE 14 DE ABRIL DE 2020.
“Determina medidas preventivas e
de enfrentamento a pandemia decorrente do coronavírus a serem observadas pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2.020
que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019”;
Considerando o Decreto nº 64.881
do Governo do Estado de São Paulo
que “Decreta quarentena no Estado
de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares.”, prorrogado pelo Decreto nº
64.920, de 6 de abril de 2.020;
Considerando as providências já
adotadas por meio dos Decretos
Municipais nº 1.988, 1.989, 1.990,
1.991, 1.994 e 1.997/2020, nos
quais foram estabelecidas medidas e
ações preventivas de enfrentamento
ao vírus;
Considerando a necessidade de dar
continuidade às ações e medidas de
contenção à propagação e transmissão do COVID-19 e à preservação da
saúde pública no município;

Considerando as recomendações dos
membros do Comitê de Prevenção e
Enfrentamento ao COVID-19, com a
finalidade de estabelecer, implementar e divulgar ações preventivas de
combate à transmissão do vírus;
DECRETA
Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais, cujo funcionamento com
atendimento ao público permaneça
autorizado, observarão as seguintes
regras de prevenção e enfrentamento a pandemia decorrente do coronavírus:
I - Se responsabilizar em organizar e
manter a distância de, pelo menos,
1,5 (um metro e meio) entre os pontos de atendimento e também entre
clientes nas filas de espera, inclusive,
com uso de marcadores no chão, nas
áreas interna e externa do estabelecimento;
II - Disponibilizar álcool em gel para
uso dos clientes e funcionários;
III - Fornecer máscaras, luvas e demais equipamentos de proteção aos
funcionários, colaboradores e prestadores de serviços como entregadores
e repositores;
IV - Se possível/viável ao estabelecimento, implementar o eventual rodizio de funcionários, conforme número de empregados;
V - Estabelecer horários flexíveis de
atendimento;
VI - Disponibilizar horário específico
para atendimento voltado aos idosos, gestantes, deficientes e grupos
de risco, no período compreendido
entre 7 e 9 horas e orientá-los sobre
a necessidade do uso de máscaras de
proteção e sobre a existência de serviços de entrega;
VII - Permitir a entrada de apenas
1 (uma) pessoa por família e de, no
máximo, 4 clientes, por vez, a cada
100m² (cem metros quadrados), conforme preconizado pela OMS, para
evitar a aglomeração de pessoas com
a disponibilização de um funcionário
para realizar o controle de acesso;
VIII - Higienizar suas instalações previamente a sua abertura diária a fim
de reduzir o risco de contaminação;
IX - Intensificar as ações de limpeza
e desinfecção do estabelecimento,
expositores, câmaras frias, freezers,
gondolas, caixas e utensílios utilizados para a aquisição de produtos
(por exemplo, carrinhos e cestas);
X - Fiscalizar e proibir o consumo de
alimentos nos estabelecimentos comerciais;
XI - No caso de estabelecimentos
com fluxo intenso de pessoas, disponibilizar funcionário para controle
de acesso de clientes e higienização
com álcool em gel e desinfecção de
equipamentos antes de adentrarem
a área interna do estabelecimento;
XII - Adotar medidas para evitar a
aglomeração de pessoas nas áreas interna e externa do estabelecimento;
XIII - Afixar na entrada do estabelecimento e na sua área interna cartazes,
banners ou qualquer outro meio de
informação ou ainda avisos sonoros

DECRETO Nº 2.001, DE 6 DE ABRIL DE 2020.
“Autoriza o fornecimento de Kits de Alimentação e Higiene para famílias em situação de
vulnerabilidade social para auxiliar no enfrentamento da pandemia COVID-19 e dá outras
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as medidas implementadas em
todo território nacional para prevenção e combate ao COVID-19;
Considerando que as medidas destinadas a
contenção da propagação do vírus acabam
afetando a economia e influenciam na capacidade de sustento da população, notadamente,
aqueles mais vulneráveis financeiramente;
Considerando que a situação de estado de
calamidade pública estabelecida pelo Decreto
nº 1.994, de 27 de março de 2.020 requer a
adoção de medidas compatíveis para garantir a
dignidade e a sobrevivência da população;
Considerando, por fim, a possibilidade de concessão de benefícios eventuais aos cidadãos e
às famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade social que impossibilitem suportar por
conta próprio com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e fragilizem os indivíduos, a convivência da família e/
ou sobrevivência de seus membros, conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 966, de 21 de
agosto de 2.019;
DECRETA
Art. 1º. Fica criado, em caráter excepcional, o
programa Segurança Alimentar e Higiene, para
atendimento das famílias carentes afetadas pelos impactos financeiros decorrentes das medidas de contenção da Covid-19.
Art. 2º. O programa será coordenado pelo
Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS e pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, subordinados
à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS), e consistirá na concessão de 1
(um) Kit de Alimentação e Higiene às famílias
que estejam inscritas no Cadastro Único - CadÚnico - do Governo Federal.
§1º. Será concedido apenas um Kit Alimentação e Higiene por família a cada mês para que
tenham acesso à alimentação e produtos básicos de higiene e limpeza durante o período de
quarentena e emergência imposta pelos órgãos
de saúde federal, estadual e internacional, devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
§2º. Complementarmente, junto com ao Kit
Alimentação e Higiene poderão ser doados
também máscaras de tecido e álcool em gel.
Art. 3º. Para acesso ao benefício os interessados deverão estar inscritos no CadÚnico e realizar cadastramento junto ao CRAS,
CREAS e ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) manifestando o interesse no Kit.
Parágrafo único. Os interessados não inscritos
poderão realizar o cadastro e também terão
acesso aos Kits fornecidos, desde que atendidos os critérios estabelecidos no art. 2º.
Art. 4º. Os Kits Alimentação e Higiene serão
entregues na residência do beneficiário, de
forma gradativa, conforme ordem cronológica
dos cadastrados.
Parágrafo único. Ao final de cada mês, a SADS
encaminhará à Secretária de Governo relação
dos benefícios concedidos no período.
Art. 5º. As despesas decorrentes deste decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, observados os limites previstos na Lei

Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, o disposto
no decreto municipal nº 1.994, de 27 de
março de 2020.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação e vigorará enquanto
perdurar a pandemia
COVID-19.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
6 DE ABRIL DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 6 de abril de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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REGULARIZAÇÃO

Regularização do Distrito Industrial
chega ao fim
Matrículas dos imóveis devem ser entregues a partir
desta quinta-feira
O processo de regularização do Distrito Industrial,
após intenso trabalho iniciado em 2013, chegou ao fim
nesta quarta-feira (15) com
a liberação das matrículas
que concluem em definitivo
a regularização de toda área
industrial.
Esta é a última etapa
da regularização do Distrito Industrial. Na primeira,
concluída em 2013 foram
regularizados 16 lotes das
21 de Março, Walter Barufaldi e de parte da Avenida
Paulo Antunes Moreira. A
segunda permitiu a entrega
em 2016 de matrículas de
outros 6 lotes da Avenida
dos Eucaliptos. Agora, na
terceira e última fase, mais
38 empresas das Avenidas
Benedito Germano de Araújo, Maestro Lázaro Rosa,
Maria Conceição Aparecida
Andrade e da outra parte
da Avenida Paulo Antunes
Moreira serão beneficiadas.

Com a conclusão do procedimento
as 60 indústrias do Distrito Industrial, finalmente, terão a garantia
da propriedade e a valorização de
seus lotes.
Iniciada em 2014, a terceira fase
de regularização foi um pouco mais
longa porque a área precisou primeiro ser doada ao Município. No
caso das etapas anteriores, as áreas
já pertenciam ao Município porque
eram fruto de desapropriações
judiciais. Já neste caso, a Prefeitura
de Iperó precisou da participação
da Procuradoria Geral do Estado
(PGE-SP), da Superintendência do
Patrimônio da União em São Paulo
(SPU-SP) e do Instituto de Terras de
São Paulo (Itesp). Depois de todas
as tratativas e trabalhos realizados
durante esse período entre 2014 e
2019, a Prefeitura deve entregar as
matrículas dos imóveis da área em
mãos em cada empresa a partir desta quinta (16), por conta da atual
situação do país com a pandemia
Covid-19, que recomenda distanciamento social.
O prefeito municipal, comentou

a conquista.“Estamos trabalhando
arduamente no combate contra o coronavírus e também com as demais questões do município. A regularização da
área do Distrito Industrial é uma grande
vitória e resultado de um compromisso
assumido com as indústrias já no início
de minha gestão. Somos conhecedores das dificuldades enfrentadas pelas
nossas empresas. Muitas estão estabelecidas na cidade há décadas, desde o
início da implantação da área industrial
no final dos anos 80 e, somente agora,
receberão a documentação dessas
áreas. A regularização, mais do que
nunca, considerando o momento de
dificuldade que todos enfrentamos,
representará a valorização e segurança
jurídica. É uma notícia boa e que nos
traz gás para continuar enfrentando
toda a atual batalha do país. Infelizmente, não podemos entregar as
escrituras de perto a cada proprietário,
mas, esse fato não minimiza todo trabalho e resultado alcançado. Agradeço
a todos os envolvidos neste processo
e, em especial, aos nossos empresários
que tanto contribuíram com o processo ao longo dos últimos anos.”■

SEGURANÇA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Guarda Civil Municipal
apreende responsáveis
por furtos na cidade
Na última quarta-feira (15),
a Guarda Civil Municipal (GCM)
apreendeu os responsáveis por diversos furtos na cidade realizados
na noite de terça-feira (14) em estabelecimentos comerciais e no projeto Caminhando contra as Drogas.
Os indivíduos foram localizados
na posse dos produtos de furto,
conduzidos a Delegacia de Polícia
de Sorocaba em que está sendo
lavrada a ocorrência e ficarão sob
responsabilidade das autoridades
competentes. Os GCMs que estão
empenhados na ocorrência são
Sub Inspetor Silva, GCM Morais,
GCMF Hortência, GCM Samuel e
GCM Heliete (no monitoramento).
“Parabéns a todo efetivo da GCM
que trabalha de forma ininterrupta,
na linha de frente neste período de
pandemia, para garantir a segurança
das pessoas e dos espaços públicos
e particulares. Infelizmente, existem
indivíduos que se aproveitam deste
momento difícil que estamos vivendo
para praticar delitos. E somente com

apoio dos nossos guardas e também
da Polícia Militar é que conseguimos minimizar essas ocorrências
e dar o retorno que a população
merece.”, destacou o prefeito.
Além desta ocorrência, outras
duas conduções de indivíduos foram
realizadas no domingo (12) e na
segunda-feira (13). No domingo os
GCMs Marialdo e Vaz, com apoio
dos policiais militares Sgt Fernandes,
Sgt. Guilherme, Leandro e Ramos,
localizaram outro indivíduo que tentava praticar furto numa loja de veículos da cidade. Já na segunda-feira,
os GCMs Marialdo, Vaz, Morais e o
Sup Inspetor Silva, com apoio dos
policiais militares Leandro e Ramos,
também localizaram um indivíduo
que responderá por tráfico de entorpecentes no bairro Novo Horizonte.
A Prefeitura de Iperó destaca que
qualquer munícipe que verificar
movimentações suspeitas pode fazer contato com a GCM no telefone
3266-1617 que também recebe solicitações pelo aplicativo WhatsApp. ■
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MERENDA

Distribuição de merenda já dobrou o
número de alunos atendidos

Ação foi complementada com álcool em gel no dia de hoje
Em parceria com a
empresa Gualapack Brasil,
a Prefeitura de Iperó realizou hoje (15) a entrega de
mais de 1.500 unidades de
álcool em gel. Os frascos de
100 ml foram produzidos
pela empresa para auxiliar
no enfrentamento do COVID-19 e cerca de 3.000
unidades doadas para Iperó.
A iniciativa complementa
a ação da municipalidade
que, desde o dia 6 de abril,
tem realizado o fornecimento de refeições (marmitex) aos alunos da rede
municipal de ensino em 5
pólos de distribuição fixos.
Como forma de auxiliar aos
pais e evitar que percorram
longos caminhos para acesso
ao benefício, mais um facilitador foi criado na última
segunda-feira (13), com

objetivo de atender também alunos
residentes em comunidades mais
distantes. Já são 3 pontos volantes
que, nos dias atuais, atendem aos
alunos da Área 2 e Vila Smith, do
Jardim Alvorada e da Bela Vista.
A confiança dos pais no serviço somada a essas adequações
permitiram que o número de
beneficiados passasse de 1.012
alunos no primeiro dia para 1.917
na data de hoje (15) e mais de
2.000 cadastrados até o momento.
O serviço que, antes da pandemia, era fornecido na escola teve
a quantidade per capta nutricional
(refeição) dobrada e foi complementado com uma fruta para
garantir diariamente uma refeição
completa aos alunos. Também
nos dias que antecedem feriados,
como ocorreu no dia 9 de abril e
ocorrerá no dia 20, as refeições
são fornecidas em dobro como
forma de compensar os feriados.

“O aumento expressivo do número de
refeições demonstra a credibilidade em
nossa ação, que o serviço funciona apesar das dúvidas que foram apontadas
sobre sua eficácia e, mais do que tudo
isso, garante um complemento para
as famílias iperoenses neste momento
tão delicado. Agradeço mais uma vez
a todos os envolvidos e, hoje, especialmente, a empresa Gualapack que
doou quase 3 mil frascos de álcool em
gel para complementar nossas ações
nas áreas de assistência social, educação e saúde.”, destacou o prefeito.■

LIMPEZA

Prefeitura segue com processo de
Higienização de vias públicas e locais de
grande circulação
Centro, Bacaetava e George Oetterer estão recebendo
novamente a ação
A Prefeitura de Iperó
retomou nesta quarta-feira
(15) o processo de higienização de vias públicas e
locais de grande circulação.
A ação, que é uma iniciativa
da Prefeitura de Iperó em
parceria com a Sabesp, deve
passar novamente por toda
área Central, Bacaetava e
George Oetterer até o fim do
dia de hoje, quinta-feira, 16.
É a quarta semana consecutiva que a Prefeitura a
higienização na cidade. A
equipe segue passando novamente por vias públicas e
pontos de maior circulação
como todas as Unidades
Básicas de Saúde, Pronto
Atendimento, Terminal Ro-

doviário, Escolas Municipais que são
polos de distribuição de merendas,
Supermercados, Farmácias, Padarias, Postos de Combustível, Paço
Municipal, Secretaria da Saúde,
Agropecuárias, Oficinas Mecânicas, Açougues, Mercearias, Deliverys, Comércios de Água e Gás e
demais locais de serviços essenciais
que estão abertos no momento.
A pulverização é realizada com
uma solução de água com hipoclorito de sódio, que neutraliza
a ação do coronavírus. Porém,
a Prefeitura destaca que a higienização é uma medida preventiva, mas não dispensa o distanciamento social. Portanto, você
deve continuar fazendo a sua
parte - saia apenas para o necessário e volte rapidamente. ■
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Prefeitura reforça frota
da GCM com novas
viaturas
A Prefeitura de Iperó reforçou
a frota da GCM (Guarda Civil Municipal) nos últimos dias a fim de melhorar as condições da corporação. Uma
nova viatura OKm do tipo “Duster
Oroch”, modelo 2020, totalmente
caracterizada e com itens modernos
como tablets, adquirida pelo valor
de R$ 100.860,00 com recursos de
emenda do deputado federal Vitor
Lippi, foi entregue nesta segunda-feira (13).
Complementando a melhoria da
frota, as duas viaturas locadas foram
substituídas por duas “Duster”, modelo 2018, em razão do vencimento
do contrato que estava vigente. Os
veículos são mais novos, têm valor
25% inferior ao do contrato anterior
e serão utilizados pela corporação
até que as novas viaturas próprias
sejam adquiridas pela Prefeitura. Esta
aquisição acontecerá por meio de financiamento do Programa Eficiência
Municipal (PEM) do Banco do Brasil
e já foi devidamente autorizada pelo
Poder Legislativo, no final de 2019.
Com o financiamento a frota terá três
novas viaturas SUV e seis motos também adaptadas e caracterizadas para
os serviços desenvolvidos pela GCM.
O processo de financiamento está
paralisado por conta da pandemia e
deve ser liberado quando a situação
for normalizada.
Além disso, no começo de abril,
o GCM Sup Inspetor Edinaldo Luiz
Oliveira, com quase 22 anos de
corporação, assumiu o Comando da
GCM em substituição ao Sub Inspetor
Sidney Jorge da Silva que comandava
a GCM desde e que agora auxilia nas

atividades do efetivo operacional
em prol da segurança da população. Efetivo que, nesta data, foi
responsável pela recuperação de
itens furtados de estabelecimentos
comerciais e projetos nos últimos
dias e também pela prisão do indivíduo que já foi apresentado às
autoridades policiais.
Em paralelo a essas medidas, novos GCM’s serão contratados com a
conclusão do Concurso Público em
andamento reforçando o efetivo
da instituição que também deve
receber novas armas e um novo
espaço devidamente equipado com
aparelhos de academia para prática
de atividades esportivas e de treinamento, o qual deve ser entregue nas
próximas semanas.
O empenho na área da segurança
pública de Iperó tem sido constante
durante a nossa administração. Os
novos veículos permitirão melhorar
a atuação dos servidores, com modernização da frota e reforço das
condições de trabalho que devem
acontecer ao longo das próximas
semanas. Temos ainda outras iniciativas em andamento para reestruturação da Defesa Civil e do Demutran
com a disponibilização de espaços e
equipamentos próprios, sem prejuízo das medidas já anunciadas para
a GCM e de outras que temos em
processo de elaboração. Os serviços
desenvolvidos nestes setores são diferenciados por suas características
e pretendemos deixá-los mais produtivos e eficazes para melhor atender a população. Vamos em frente!” destaca o prefeito municipal.■

