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ATOS OFICIAIS
ATO DA MESA DIRETORA 005/2020
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1o – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a baixar bens do patrimônio da Câmara Municipal de Iperó, constantes no Anexo I, que faz parte
integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no artigo 1o deste Ato estão sendo baixados por serem considerados
inservíveis a esta Casa de Leis e serão devolvidos a Prefeitura Municipal de Iperó.
Artigo 2o – As despesas decorrentes deste ato correrão por conta de dotação própria e suplementadas, se
necessárias.
Artigo 3o – Este ato entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”,
em 18 de dezembro de 2020.
Luís Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1o Secretária
Alysson Alessandro de Barros
2o Secretário
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Prefeitura entrega Pronto Atendimento
24 horas em George Oetterer

UBS Marinheiro também foi reformada e ampliada
Os moradores do bairro de
George Oetterer conquistam nesta
terça-feira (22) uma reivindicação
antiga do bairro que trará o tão
sonhado Pronto Atendimento 24
horas. O PA será denominado
Julia Graziele Vieira de Souza em
homenagem à servidora falecida
em 2015 e teve suas atividades
iniciadas nesta manhã. O serviço contará com atendimento
médico e equipe de enfermagem 24 horas por dia, ambulância
UTI, raio-x e exames laboratoriais.
O prédio que antes contava apenas
com serviços de Atenção Básica
realizados pela equipe da UBS Marinheiro Marcílio Dias foi totalmente
reformado e ampliado para que o
PA pudesse ser implantado com funcionamento ininterrupto. A obra, os
equipamentos, mobiliário e demais
serviços foram possíveis após o
recebimento das verbas dos deputados Samuel Moreira (1 milhão de
reais), a devolução de R$ 400 mil
reais pela Câmara Municipal e com
economia de recursos próprios pela
administração municipal no valor
aproximado de R$ 715 mil reais.
“Com apoio da equipe da Secretaria
de Saúde, desenvolvemos um estudo e projeto técnico que garantiu

a implantação do serviço para os moradores. O estudo considerou , além
do pedido da população, a distância
entre o bairro e o PA existente na área
central, o número de habitantes do
bairro e, em especial, o momento de
pandemia que o país enfrenta. Sem
mencionar as melhorias realizadas na
UBS Marinheiro Marcílio Dias”, explica a
secretária de saúde, Joyce Helen Simão.
O prefeito Vanderlei Polizeli conta que
“A implantação deve melhorar o fluxo
de atendimento e garantirá melhor e
maior acesso aos serviços de saúde pela
comunidade dos bairros George Oetterer, Campos Vileta, Alvorada e entorno.
A partir de hoje, os moradores desses
bairros, não precisam mais andar mais
de 50 km para receber atendimentos de
urgência e emergência. É uma grande
conquista que só foi possível com apoio
do deputado Samuel Moreira, dos 11
vereadores pelo apoio ao longo deste
mandato e das equipes das Secretarias
de Saúde, Planejamento e Obras. Agradeço a todos pela contribuição. Estamos
felizes com a conquista que é uma
demanda antiga e um compromisso
que assumimos com os moradores.”.
Os serviços serão executados pela entidade “Organização Mãos Amigas”,
vencedora do processo licitatório,
que também se responsabilizou pela

aquisição de equipamentos, materiais
hospitalares, medicamentos, serviços
de raio-x, exames laboratoriais, contratação de médicos, funcionários e
técnico de raio-x, ambulância UTI e
demais itens necessários ao regular
funcionamento do PA. As obras de ampliação, reforma e adaptação também
foram de responsabilidade da entidade.
UBS “Marinheiro Marcílio Dias”
reformada e ampliada
Com a ampliação e reforma do prédio,
a Unidade Básica de Saúde “Marinheiro
Marcílio Dias” terá agora um novo espaço, totalmente reformado, ampliado e
com novo mobiliário para melhor atendimento e mais conforto aos usuários.
O espaço conta agora com três consultórios médicos, um consultório
multiuso (psicólogo, assistente social,
nutricionista, etc) e um consultório
odontológico, além da sala de vacinação, enfermagem, sala de curativos,
sala de acolhimento, central de vagas/
farmácia, nova recepção, prontuário,
sala dos agentes comunitários de
saúde , cozinha, lavanderia e expurgo.
Os serviços da UBS Marinheiro Marcílio
Dias devem ser iniciados no novo espaço na próxima semana, entre os dias 28
e 30 de dezembro. ■

Prefeitura garante os
maiores investimentos da
história da Guarda Civil
Municipal
O investimento na segurança pública do município através
da Guarda Civil Municipal foi
uma das prioridades da Prefeitura de Iperó nos últimos anos.
Como marca destes investimentos, a GCM recebeu nas últimas
semanas novas armas, carros e
motos para reforçar a estrutura
e o trabalho diário das equipes.
A Guarda Civil Municipal conta
agora com novas armas, parte
delas adquiridas através de recurso próprio da administração
municipal e outra parte adquirida através de convênio e doação
do município de Vinhedo. Além
disso, o aluguel de veículos não
é mais uma realidade dentro da
Guarda - 4 novos carros 0km
foram entregues.
Outro reforço na estrutura que
deve garantir mais agilidade nos
serviços é o complemento de 6
novas motos 0km, uma novidade para o município, já que
as equipes ainda não contavam
com motos. “Os investimentos conquistados são reforços
importantes na estrutura diária
das equipes, com certeza todos
os novos equipamentos trarão
mais agilidade, flexibilidade e
capacidade na execução dos
serviços” conta o prefeito municipal, Vanderlei Polizeli, que
também agradeceu a parceria
com a Câmara Municipal e todos
os vereadores na aprovação das
leis necessárias para a aquisição
da nova frota da GCM.

Mais reforço: novos
Guardas Civis
Também está em andamento a
contratação de novos Guardas
Civis através do concurso público realizado no início deste
ano. O processo de contratação
esteve suspenso por conta da
pandemia, mas a expectativa é
que o município já possa contratar novos funcionários para
trazer ainda mais estrutura para
a GCM no início do próximo
ano para a nova gestão.
O prefeito Vanderlei destacou
também que os investimentos
realizados na GCM são inéditos
em 24 anos de história de existência da Guarda. “Garantimos
investimentos nunca feitos antes para a Guarda e temos que
agradecer a todos que nos deram apoio e possibilitaram que
o processo fosse possível, por
isso agradeço novamente a Câmara Municipal que sempre nos
apoiou e, inclusive, votou nos
últimos dias para o novo estatuto da GCM, que possui adequações importantes e necessárias.
Nosso objetivo sempre foi que
a nossa cidade estivesse cada
dia mais segura e acreditamos
que este é o caminho, com mais
investimentos e reforços”.■
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Um presente de Natal: Prefeitura de
Iperó recebe registro do Novo Horizonte,
mais de 300 famílias estão sendo
beneficiadas
A Prefeitura de Iperó recebeu
na manhã desta terça-feira (22) o
registro definitivo do loteamento
Novo Horizonte. Com o registro do
loteamento, foram abertas as matrículas individualizadas de cada lote.
O processo de regularização sofreu
um atraso em razão da pandemia,
mas agora com o documento em
mãos o processo deve prosseguir
com agilidade e com a certeza
que cerca de 300 famílias terão a
segurança jurídica da propriedade

de seus imóveis.
As matrículas individualizadas representam o lote de cada morador do bairro,
com as matrículas em definitivo em
nome dos proprietários. Em razão do
recesso do fim de ano, isso vai acontecer
a partir do mês de janeiro, na próxima
gestão, garantindo que cada morador
receba o seu título de propriedade
definitivo.
O prefeito municipal, Vanderlei Polizeli,
comemorou a conquista do registro
de matrículas do loteamento Novo

Horizonte, que existe há 24 anos. “Estamos trabalhando desde o primeiro
mandato de nossa gestão para essa
conquista. É uma conquista histórica
de anos de trabalho, em que tivemos
apoio da Secretaria do Patrimônio da
União, Procuradoria Geral da União e
o Programa Estadual de Regularização
Cidade Legal. Agradeço ao Governo
do Estado por todo apoio nas etapas
do processo e a Câmara de Iperó pela
aprovação das leis que nos auxiliaram
a chegar até aqui”. ■
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