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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.085,
Chefe do Poder Executivo para
DECRETO Nº 2.287,
DE 27 DE MAIO DE 2022. DE 10 DE JUNHO DE 2022. decisão no prazo de 10 (dez) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas ou
“Institui e dispõe sobre a “Dispõe sobre a divulgação litígios fundamentados, enquanto
liberação do acesso wi-fi aos à eventuais interessados da não julgadas ou enquanto perduusuários em todos os Sis- relação de pessoas físicas rar tal situação, impedirá a expetemas de Saúde Municipal habilitadas a receber títulos dição do título de propriedade.
(Pronto Atendimentos, Pos- de propriedade do lotea- §3º. Julgadas as reclamações, ou
tos de Saúdes e Policlínicas) mento denominado Jardim não as havendo, serão expedidos
dá outras providências”
os títulos de propriedade através
Monções”.
da respectiva escritura de alienaAutoria: Angelo Valário LEONARDO ROBERTO FO- ção gratuita, conforme disposto
Sobrinho
LIM, Prefeito do Município no artigo 5º da Lei Complementar
de Iperó, Estado de São nº 96, de 12 de maio de 2014.
LEONARDO ROBERTO FO- Paulo, no uso de suas atri- Art. 3º. As despesas com a lavraLIM, Prefeito do Município buições legais; e
tura das escrituras e respectivos
de Iperó, Estado de São CONSIDERANDO o disposto registros serão suportadas pelos
Paulo, no uso de suas atri- artigo 10 da Lei Complemen- beneficiários.
buições legais, FAZ SABER tar n° 96, de 12/05/2014; Art. 4º. Este Decreto entrará em
QUE A CÂMARA MUNIvigor na data de sua publicação,
DECRETA
CIPAL APROVOU E ELE Art. 1º. Ficam habilitadas revogadas as disposições em
SANCIONA E PROMULGA a receber os títulos de pro- contrário.
A SEGUINTE LEI:
priedade do loteamento
Art. 1º. Os usuários do denominado Jardim Mon- PREFEITURA MUNICIPAL DE
Município de Iperó, terão ções, conforme matrícula, IPERÓ, EM 10 DE JUNHO DE 2022.
acesso à internet via wi-fi lote, quadra, rua/ avenida,
em todos os Sistemas da metragem e beneficiário,
LEONARDO ROBERTO
Saúde Municipal (Pronto as pessoas físicas abaixo
FOLIM
Atendimentos, Postos de indicadas:
Prefeito Municipal
Saúdes e Policlínicas).
L - 23
Art. 2º. Em todos os Sis- Q - 2
Publicado nesta Secretaria, em 10
temas de Saúde Munici- Rua/ Avenida - Fernão Dias
de junho de 2022.
pal (Pronto Atendimentos, Paes Leme
Postos de Saúdes e Poli- M² - 250,00 m²
LUCIO GOLÇALVES
clínicas), limitará o acesso Beneficiário (a)(s) - Ivonilde
DA SILVA FILHO
à internet seguindo o seu de Lima
Secretária de Governo
horário de funcionamento. Parágrafo único. A relação
Art. 3º. A senha será libe- constante do artigo 1º é
rada para os usuários já baseada nos procedimentos
previamente cadastrados, administrativos de cada lote
PORTARIA DO PODER
que estiverem no aguardo devidamente avaliados pela LEGISLATIVO MUNICIPAL
de qualquer tipo de aten- Comissão de Regularização
dimento.
Fundiária Municipal e ho- Portaria Nº 039/22 – Fica susArt. 4º. Havendo restrição mologados pelo Chefe do penso, integralmente o expediende acesso a depender do Poder Executivo, nos termos te na Câmara Municipal de Iperó
conteúdo dos sites e en- da Lei Complementar nº 96 no dia 17/06/2022 em virtude do
dereços virtuais.
feriado do dia de Corpus Christi.
de 12 de maio de 2014.
Art. 5º. Esta Lei entra em Art. 2º. Eventuais interessa- Portaria Nº 040/22 – Conceder
vigor na data de sua pu- dos poderão apresentar re- férias a funcionária Cristina Duarte
blicação.
clamações ou discordâncias, Silva de Barros, RG: 32.061.371-9
por meio de requerimento (Copeira) referência “B”, no períoescrito e devidamente fun- do de 20/06/2022 à 29/06/2022.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM damentado em face de erros Portaria Nº 041/22 – Conce27 DE MAIO DE 2022. e omissões, via protocolo der férias a funcionária Paloma
junto a Prefeitura Municipal Gisele Biller, RG: 41.690.956-5
LEONARDO ROBERTO de Iperó e direcionado à (Assessor Parlamentar) referência
FOLIM
Comissão de Regulariza- “D”, no período de 20/06/2022 à
Prefeito Municipal
ção Fundiária Municipal no 09/07/2022.
prazo de até 5 (cinco) dias Portarias n.ºs 039 a 041/2022 contados da publicação Publicadas e registradas nesta sePublicado nesta Secretaria deste Decreto.
cretaria em 09 de junho de 2022.
em 27 de maio de 2022. §1º. Apresentada eventual
reclamação ou discordância,
LUCIO GONÇALVES
ANGELO VALÁRIO
a Comissão Regularização
DA SILVA FILHO
SOBRINHO
Fundiária Municipal se maniSecretário de Governo festará no prazo de 10 (dez)
Presidente
dias e remeterá o parecer ao
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IPERÓ RECEBERÁ CERCA DE 5 MILHÕES DE
REAIS APÓS ACORDO JUDICIAL COM A
EMPRESA RUMO S.A.
Há quase nove anos, em setembro de 2013, após uma vitória na
justiça, a Prefeitura de Iperó iniciou
a retirada de mais de 320 vagões
abandonados no pátio ferroviário,
localizado entre a região central
e os bairros Vila Santo Antônio e
Novo Horizonte. Os vagões eram
de responsabilidade da concessionária América Latina Logística
(ALL), atual RUMO S.A., e estavam
garageados desde a década de 70,
o que tornava o local um cemitério
de trens abandonados. Em 2014, a
empresa prometeu perante toda a
população iperoense, em ato cívico
histórico, o cumprimento de obrigações e reformas que não cumpriu, gerando nova demanda judicial por parte do Município de Iperó.
Após longos processos judiciais, um
acordo judicial assinado nesta semana determinou a realização de
reformas e pagamento de aproximadamente 5 milhões de reais pela
empresa RUMO S.A. ao Município
de Iperó. Todo o valor recebido e as
obras de reforma serão investidos
em novos projetos após processos
licitatórios.
Entre as obrigações assumidas neste novo acordo, a RUMO S.A. fará
a reforma da Passagem Superior
popularmente conhecida como
“Ponte Seca” para a passagem de
mão dupla de veículos, com o compromisso de finalização das obras
até 31/12/2024, e um orçamento
total de R$973.000,00, sendo que,
em caso de novo atraso, pagará
imediatamente ao Município multa
diária não compensatória de até
um milhão de reais.
Além disso, a empresa assumiu que
obrigações antigas não poderiam
ser cumpridas, como a construção

de uma passagem de pedestres na
estação e a retirada de linhas férreas,
convertendo a obrigação em dinheiro
para o Município, que já entrará nos
cofres entre junho e julho, totalizando
o valor de R$1.450.000,00 (um milhão,
quatrocentos e cinquenta mil reais).
Também assumiram o compromisso de pagar a reforma da antiga
Oficina de Solda, em licitação por
parte da prefeitura, num total de
investimentos de mais de dois milhões de reais para a revitalização
total do espaço, que será utilizado
para a prática de atividades culturais e da intensificação do turismo.
Somados os valores entre reformas
e pagamentos, a empresa pagará
a monta de R$4.698.966,03 (quatro
milhões, seiscentos e noventa e oito
mil, novecentos e sessenta e seis reais
e três centavos).
A ‘Guerra dos Vagões’ (expressão que
inclusive intitula um livro que detalha essa luta histórica para Iperó),
iniciada em 2013, rendeu agora mais
uma página importante para a nossa
cidade. “A luta é antiga e hoje temos
a honra de fazer parte dela, assinando os papéis que garantem a justiça
seja feita ao Município. É por Iperó
que a luta começou e hoje estamos
dando continuidade, garantindo que
os ganhos sejam revertidos em obras
de revitalização que repararão todos
os danos que o abandono da empresa
ALL causou à cidade. Registro aqui o
meu cumprimentando pelo trabalho e empenho do Departamento
Jurídico da Prefeitura neste caso, ao
advogado Dr. Solano de Camargo e o
Grupo LBCA. A união de esforços e de
muita luta judicial destes profissionais
garantiu milhões em prol do desenvolvimento de nossa cidade.” frisa o
Prefeito de Iperó.■
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