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RECEBE
EMENDAS
PARLAMENTARES
DE MAIS DE
R$ 1 MILHÃO
PÁGINA 03

CASAS POPULARES

Regularização do
CDHU é concluída e
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serão beneficiadas
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ATOS OFICIAIS
EDITAL REUNIÃO CMDI
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 827/2013
e Decreto nº 1813/2018, vem por meio deste
convocar os membros do conselho e convidar
os demais, para Reunião Ordinária que acontecerá no dia 30/07/2020, quinta-feira, às 9h,
no Polo Cultural de Iperó/SP.

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.
Devido à pandemia, é de extrema importância LOCAL: Prefeitura de Iperó –
que todos possamos manter as orientações de Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
higienização, respeitando o distanciamento e DATA: 29.07.2020
uso obrigatório de máscara no local.
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- ClassiIperó, 23 de julho de 2020.
ficado de nº 29º.
Luíza Monise dos Anjos Mendes Bezerra
Presidente do Conselho dos Direitos do Idoso
PORTARIA Nº 160, DE 10 DE JULHO DE 2020.
“Constitui Comissão de Destruição de Coletes
Balísticos vencidos da Guarda Civil Municipal
de Iperó”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Destruição de Coletes Balísticos da Guarda Civil
Municipal de Iperó com a finalidade de supervisionar a destruição e inutilização dos coletes
abaixo descriminados:
Colete a Prova de Bala Marca: RONTAN
Números: 22661.01476, 52661.02620,
52661.02619, 52661.02618, 22661.01477.
Data de Vencimento: 22 de junho de 2020.

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, 23 de julho de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

Art. 2º. A Comissão prevista no art. 1° será
composta pelos seguintes funcionários:
I - Alexandre Domingues - Inspetor de Divisão
Cédula de Identidade n° 19.123.012-1
II - Marcos Antonio Ribeiro dos Santos - Subinspetor de Divisão
Cédula de Identidade nº 27.726.283-5
III - Luiz Carlos Gomes - Classe Distinta
Cédula de Identidade n° 16.736.127

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ FAZ SABER AOS INTERESSADOS QUE FICA CLASSIFICADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA
ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS ANIMAIS DE
IPERÓ – ADAI REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 QUE TEM COMO OBJETO
A “SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TENHA POR
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E FIda sua publicação, revogadas as disposições NALIDADES ESPECÍFICAS QUE SEJAM VOLTAem contrário.
DAS A PROTEÇÃO ANIMAL DE PEQUENO E
MÉDIO PORTE” E FICA ABERTO O PRAZO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
5 (CINCO) DIAS CORRIDOS CONFORME ITEM
EM 10 DE JULHO DE 2020.
7.7.1. DO EDITAL PARA EVENTUAL RECURSO
SOBRE O RESULTADO PRELIMINAR DO PROVANDERLEI POLIZELI
CESSO DE SELEÇÃO.
Prefeito Municipal
IPERÓ, 24 DE JULHO DE 2020.
Publicada nesta Secretaria, em
10 de julho de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL.
PAULO HENRIQUE SILVEIRA FAGUNDES
Secretário de Governo
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INFRAESTRUTURA
CASAS
POPULARES
INFRAESTRUTURA

SAÚDE

Regularização do CDHU
Prefeitura recebe emendas
parlamentares de mais de R$ 1 milhão é concluída e mais
Recursos serão utilizados para melhorias na área da
de 100 famílias serão
saúde e para reforço no enfrentamento ao Covid-19
beneficiadas
Na última quinta-feira
(16), a Prefeitura recebeu uma
emenda parlamentar de R$
1 milhão de reais por iniciativa do deputado federal Samuel Moreira. Também foram
recebidos mais R$ 80 mil pelo
deputado federal Guiga Peixoto.
Os recursos são provenientes
do Fundo Nacional de Saúde
e devem fomentar as ações
da saúde do município de Iperó,
em especial, com as medidas
de prevenção e combate ao
Covid-19.

As emendas serão destinadas à
aquisição de equipamentos, intensificação do monitoramento dos
casos notificados e positivados para
Covid-19, reforço das equipes de
saúde para atendimento, melhorias
de estrutura de unidades de saúde,
especialmente, no que se refere
aos moradores do bairro George
Oetterer onde a administração
avalia o reforço no atendimento
e gestão de uma das unidades
do bairro, sem prejuízo de outros
fortalecimentos de estrutura, medidas emergenciais e preventivas

em combate ao vírus.
“Agradecemos ao deputado federal Samuel Moreira, que sempre
contribuiu com nosso município
com o envio de emendas e recursos,
possibilitando o fortalecimento de
ações e melhorias para a toda a
população. Agradecemos também
ao Guiga Peixoto, deputado federal
com o envio dos recursos. Nossas
parcerias garantem para Iperó
grandes melhorias que fazem toda
a diferença, principalmente nesta
batalha que estamos enfrentando”
destaca o prefeito municipal.■

DISTRITO INDUSTRIAL

Prefeitura finaliza obras de
pavimentação

Avenida José Pedro da Silva foi a última rua a receber
pavimentação asfáltica na área
Localizada no Distrito
Industrial, a avenida José Pedro
da Silva, recebeu na última
sexta-feira (18), a pavimentação
em toda sua extensão. Segundo
o secretário de Obras Eduardo
Kenji Monteiro, esta obra, assim como as outras realizadas
no bairro, representa melhorias
“contribui com a valorização
dos imóveis, com a logística
das empresas, além de melhorar o acesso e a qualidade de
vida dos usuários”, comentou.
Estas ruas que receberam
melhorias, que são paralelas
umas às outras, possuem em
comum o importante acesso à
avenida Paulo Antunes Moreira,
que por sua vez dá acesso às

cidades vizinhas de nosso município, como Tatuí, Boituva Sorocaba e
Capela do Alto, além dos bairros rurais.
Diante do compromisso da
prefeitura com as indústrias desde
o início da gestão, a obra finalmente pode ser concluída após a
liberação de 500 mil reais do
governo do Estado, a pedido do
prefeito. Em contrapartida a Prefeitura somou mais R$ 85.285,87,
o que tornou não só possível
beneficiar a avenida José Pedro
da Silva no bairro Distrito Industrial,
mas também a rua José Antônio de
Oliveira, em Bacaetava, no início
de junho.
A prefeitura destaca o grande
trabalho realizado pela equipe
administrativa no longo processo

da regularização do Distri to Industrial, que iniciou-se em
2013, trabalho que culminou na
entrega em definitivo das últimas escrituras no dia 16 de abril. São mais
de 60 indústrias beneficiadas no
bairro.
“Todo esforço realizado pela
nossa equipe administrativa, para
garantir a entrega das escrituras
e também as obras realizadas no
Distrito Industrial, faz valer a pena.
Foram anos de muito trabalho e
dedicação para darmos a garantia
de propriedade e a valorização
dos imóveis. Esta é mais uma conquista para o município. Agradeço
a todos que trabalharam todos
esses anos para tornar este momento possível.”, disse o prefeito.■

Após um intenso trabalho iniciado em 2013, a regularização dos
imóveis do CDHU – Casas Populares,
localizados no Jardim Vitorino, foi
concluída. Com a finalização do processo de regularização fundiária da
área, serão beneficiadas 138 famílias.
O loteamento foi implantado na
década de 1990, e em 2013 a Prefeitura iniciou as tratativas para conclusão do processo de desapropriação
da área que se arrastava há anos
no judiciário sobre a discussão dos
pagamentos de indenização, tendo
sido solucionado pelo município em
agosto de 2014. Com a resolução
da pendência sobre o pagamento de
indenização da área, em 2015 o município finalizou o procedimento da
desapropriação e efetivou a doação
para que o CDHU concluísse a regularização da área, iniciando o processo
de regularização em parceria com o
CDHU e o Programa de Regularização
do Estado de São Paulo Cidade Legal.
Após a finalização da regularização,
a prefeitura iniciou as tratativas em
parceria com a Câmara Municipal
para que os moradores fossem beneficiados por uma lei com a isenção
das custas do Cartório de Registro de
Imóveis e isenção do ITBI – Imposto de
Transmissão que teriam um valor estimado de R$ 800,00 a R$1.000,00,
sendo promulgada a Lei e aprovada
pela Câmara Municipal que confere
a isenção do imposto municipal (ITBI)
em dezembro de 2019.
AGENDAMENTO POR TELEFONE:
Os registros dos imóveis continuam
sendo gratuitos. Os moradores terão
apenas o custo com a matrícula do
imóvel, que será em média de R$
30,00. Por conta da atual situação
do país com a pandemia Covid-19,
que recomenda distanciamento
social, os proprietários (mutuários)
quitados deverão fazer o agendamento pelo telefone 3266-1615
para comparecimento na CASA DO
CIDADÃO, localizada na Rua Costa
e Silva, nº 195, a partir do dia 27 de
julho de segunda à sexta-feira, das
8h às 14h e apresentar CÓPIA dos
documentos que serão solicitados no
agendamento.
Mais conquistas em andamento
Além dessa conquista, a Prefeitura
está finalizando a regularização do
Novo Horizonte. Os projetos e do-

cumentos estão passando por uma
revisão final da equipe do Programa
de regularização Cidade Legal e em
breve serão enviados para o registro
junto ao Cartório de Registro de
Imóveis.
Ainda estão em andamento a
regularização do Vileta e Alvorada.
Em março, a Prefeitura registrou
uma grande conquista para a administração e para todo o bairro - após
50 anos de espera foi julgado em
definitivo pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) a Ação Cível Originária
(ACO) 158, dando fim à disputa de
terras entre a União, Estado de São
Paulo e particulares, possibilitando o
inicio do processo de regularização.
Dentro disso, recentemente em parceria com o Programa de Regularização foi realizada parte da medição
(Levantamento Planialtimétrico Cadastral com georreferenciamento)
de parte da área do Núcleo Vileta,
sendo realizada a medição de uma
área aproximada de 537.117,35m²,
na qual o município está fazendo a
conferência para finalização e envio
de documentos e informações.
Foi solicitado também no fim de
março junto ao programa cidade
Legal a priorização dos núcleos
Jardim Alvorada e Bela Vista, assim
que fossem retomados os trabalhos
em razão da pandemia. “Nossas
tratativas em torno da regularização
fundiária continuam a todo vapor
no município. Sabemos da importância da segurança e valorização
do imóvel para o cidadão, por isso
diariamente lutamos por conquistas
como essas. São moradores que
durante muitos anos esperavam
por essa notícia e agora é realidade!
Agradeço a Câmara Municipal por
todo apoio e parceria na caminhada” destaca o prefeito municipal,■
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