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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

Mais de 260 animais são
castrados no 2º Mutirão
do último fim de semana
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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.093,
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

LUCIO GONÇALVES
DA SILVA FILHO
Secretário de Governo

for atingido o quórum à eleição,
prosseguirá a coleta de votos até
atingir o quórum de acordo com
o Art. Sessenta e sete e seu parágrafo único do estatuto social
EDITAL DE CONVOCAÇÃO da entidade.

“Institui o “Dia Municipal do
Doador Voluntário de Sangue”
e a “Semana Municipal de
Incentivo à Doação de Sangue”,
e dá outras providências”
O presidente do Sindicato dos
Presidente Alexandre
Servidores Públicos Municipais
Tardelli Genesi.
Autoria: Ivania Aparecida Ricezi de Iperó. Inscrito sob o CNPJ:
Calixto
09.026.101/0001-06, no uso
Iperó - SP, 19 de Agosto
LEONARDO ROBERTO FOLIM, de suas atribuições legais e
de 2022.
Prefeito do Município de Iperó, estatutárias, vem através deste
Estado de São Paulo, no uso de edital, convocar as eleições para
suas atribuições legais, FAZ SA- preenchimentos dos cargos da EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BER QUE A C MARA MUNICIPAL diretoria executiva, conselho
APROVOU E ELE SANCIONA E fiscal efetivo, delegados repre- O Conselho Municipal dos DiPROMULGA A SEGUINTE LEI: sentantes junto à federação, reitos da Mulher, no uso de suas
Art. 1º. Fica criado o “Dia Mu- bem como seus respectivos atribuições legais, nos termos do
nicipal do Doador Voluntário suplentes, para o mandato de Decreto Municipal nº 2.295 de
de Sangue”, a ser comemorado, três anos com início em vinte e 25 de julho de 2022, CONVOCA
anualmente, no dia 25 de no- cinco de novembro de dois mil todos os seus membros para a
vembro, e designada a “Semana e vinte e dois à vinte e quatro 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA que
Municipal de Incentivo à Doação de novembro de dois mil e vinte acontecerá no dia 02/09/2022,
de Sangue”, a ser realizada no e cinco. As eleições sindicais às 10 h, na Casa dos Conselhos
período compreendido entre 18 serão realizada no dia trinta de de Iperó, situado na Praça dos
a 25 de novembro.
Setembro de dois mil e vinte e Ferroviários, nº 85.
Art. 2º. Semana Municipal de dois, das sete horas às dezesIncentivo à Doação de Sangue sete horas, com uma urna fixa Iperó, 26 de agosto de 2022.
tem por objetivo conscientizar na secretaria eleitoral, e urnas
a população do Município de itinerantes quantas se fizerem
Conselho Municipal dos
Iperó, através de procedimen- necessárias, que percorrerão
Direitos da Mulher
tos informativos, educativos e todos os locais de trabalho dos
organizados sobre a importância funcionários públicos municipais
de doação de sangue, seus pro- associados e aptos a votar de
cedimentos, sua confiabilidade Iperó – SP. Desde já fica aberto
e quais os possíveis doadores. o prazo de inscrição de chapa,
Art. 3º. Fica ao Poder Público que será de três dias, ou seja, nos
Municipal a estabelecer e orga- dias vinte e nove, trinta e trinta
nizar, calendário de atividades e um de Agosto de dois mil e
a serem desenvolvidos durante vinte e dois, onde haverá pessoa
a semana.
habilitada para fazer a inscrição
Parágrafo único. A Prefeitura de chapa, de acordo com os Art.
Municipal poderá se necessário, sessenta e nove, setenta, setenta
providenciar material de divul- e um é setenta e dois é seus
gação da Semana Municipal de parágrafos, incisos e alíneas do
Incentivo à Doação de Sangue estatuto social da entidade, na
e do Dia Municipal do Doador secretaria eleitoral do sindicato,
Voluntário de sangue.
que atenderá das oito horas às
Art. 4º. A Semana Municipal de doze horas, no endereço sito à
Incentivo à Doação de Sangue Rua: Luis Rossi, nº cento e sete,
e o Dia Municipal do Doador Jardim Irene, CEP: 18560-000,
Voluntário de Sangue, criados Pólo Cultural, Iperó - SP. E em
por esta lei, serão incluídos no conformidade com o Art. Secalendário oficial do município tenta e três incisos terceiro do
e realizada anualmente.
estatuto social da entidade em
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor tela, após a fixação das chapas
na data de sua publicação.
inscritas no mural da entidade,
fica aberto o prazo de vinte e
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 22 DE quatro horas para propositura
AGOSTO DE 2022.
de impugnação contra candidatos ou chapas. O quórum
LEONARDO ROBERTO FOLIM previsto para o primeiro escruPrefeito Municipal
tínio é trinta por cento, mais um
dos associados em condições de
Publicado nesta Secretaria em votar em conformidade com o
22 de agosto de 2022.
Art. sessenta e seis, ainda se não
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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

Mais de 260 animais são
castrados no 2º Mutirão do
último fim de semana
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria do Meio
Rural, Ambiente e Turismo,
com apoio da Câmara Municipal de Iperó, e parceria
do Centro Médico Veterinário Pet’s Health, realizou a
castração e microchipagem
de mais de 250 cães e gatos
neste final de semana, na
antiga escola Pedrina.
O mutirão de castração
ofertou vagas com preços
acessíveis e populares à
população, além da disponibilização das vagas para
os protetores de animais do
município realizarem a castração social. A secretária
do Meio Rural, Ambiente e
Turismo, Elisângela Ferreira,
comentou sobre o sucesso
da ação: “Organizamos o
1º Mutirão de Castração de
2022 em abril, e foi um sucesso. Agora, com o 2º Mutirão de Castração de 2022,
já somamos mais de 700
animais castrados. Estamos

trabalhando e planejando
novas ações com muito carinho, pensando no bem-estar
animal”.
O prefeito municipal, que
acompanhou a ação no fim
de semana, também destacou
a importância do Mutirão de
Castração. “O compromisso
com o bem-estar animal é
uma realidade em Iperó. Esse
é o nosso 2º Mutirão de Castração de 2022, ação importante
que promove benef ícios à
saúde dos cães e reflexos nas
ruas de toda a cidade com a
diminuição de cães abandonados. A castração é um ato
de responsabilidade e o poder
público está realizando-a de
forma gratuita e com muita
parceria com as protetoras de
Iperó. Agradeço o empenho de
todos os funcionários envolvidos nesta ação que vem sendo
feita com frequência e muita
organização”.
A castração é um ato de amor
e responsabilidade.■

S E R VI ÇO S M U N I C I PA I S

Prefeitura realiza limpeza de
descarte irregular próximo à
Rua Waldemar José da Silva,
no Bairro Jardim Vitorino
A Prefeitura de Iperó realiza, desde segunda-feira
(22), uma limpeza próximo a R. Waldemar José da
Silva - Jardim Vitorino, no
barranco próximo ao trilho
ferroviário, a ação é uma
demanda solicitada pelos
moradores e tem como
finalidade retirar lixo e demais descartes do local.
A limpeza das vias é uma
responsabilidade pública,
que depende do apoio da
população, visto que nesse
bairro e em outros acontece
o descarte irregular de lixo e
materiais diversos de forma
constante.
A Prefeitura reitera o pedido aos munícipes para não
descartar restos de construção, lixo e outros materiais
em locais inapropriados,
tanto públicos quanto particulares. Alertando sobre a
ação de forma persistente,
pois é uma atitude errada
que contribui para a formação de criadouros de

PÁGINA 06 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

insetos, animais peçonhentos
e roedores, trazendo prejuízos à saúde da população e
também se caracteriza como
crime ambiental.
O Secretário de Serviços Municipais, Agnaldo Aires de Barros
destaca que ocorre f iscalização e que os responsáveis
pela limpeza sempre estão a
serviço da cidade, mas que
o trabalho infelizmente não
vence a desobediência de
algumas pessoas. “O que é
limpo hoje, é sujo no dia seguinte, porém, mesmo com
os desafios a Prefeitura Municipal de Iperó continuará
com o trabalho de limpeza,
fiscalização e conscientização”.
O cidadão pode contribuir
descartando qualquer tipo de
material orgânico ou inorgânico de forma correta e também
denunciando os descartes irregulares à Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo,
pelo número: (15) 3266-3694 ou
informando a prefeitura pelos
canais disponíveis.. ■

