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PALAVRA DO PREFEITO
Durante o primeiro ano da
nossa administração trabalhamos de forma incansável para
colocar a ‘casa em ordem’ e agora, em 2010, uniremos esforços
para colocar em prática todos
os nossos projetos para o desenvolvimento do município e para
a melhoria da qualidade de vida
do cidadão ibiraense.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE IBIRÁ

Maio de 2010

Município é beneficiado
com 8,1 Km de recape

Neste ano Ibirá se tornará um
verdadeiro canteiro de obras.
Construções, reformas e revitalizações marcarão os próximos
meses. Os serviços serão em várias áreas, desde o turismo, com
a revitalização do Parque do Balneário, até na educação, com a
reforma e ampliação da Escola
Vera Lúcia.
Mas não são somente as obras
que terão destaque, os investimentos na saúde também são de
grande importância. Vamos entregar o Centro de Reabilitação,
que vai oferecer aos usuários especialistas como fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, assistente social
e terapeuta ocupacional
Na educação estamos valorizando a qualidade do ensino,
as crianças da educação infantil
receberam material apostilado,
para que tenham mais facilidade
na alfabetização. Já os maiores,
receberam os livros do programa
‘São Paulo Faz Escola’; fizemos
esta parceria com o Governo do
Estado.
Um autor nunca pode elogiar sua própria obra, mas é importante ressaltar que já estou
colhendo frutos do trabalhando
realizado pela minha administração. Em março fui contemplado
com o selo de ‘Prefeito Empreendedor’, entregue pelo SEBRAE.
Nosso trabalho teve destaque na
geração de emprego e renda.
Em resumo, posso dizer que
trabalho é a minha meta durante esta administração e que meu
foco será sempre o bem estar da
população. Continuaremos atuando em todas as áreas priorizando as que tem mais urgência
e necessidade.

Investimento será de R$ 1.347 millhão. Página 3

Vera Lúcia passa
por reforma
e ampliação

Parque do
Balneário está
em obras

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Festa das Nações
PÁGINA 10

MEIO AMBIENTE / AGRICULTURA

viverbem

2

Ibirá será beneficiada
com usina de triagem

Fotos: Assessoria de Comunicação

Esta publicação foi realizada
em obediência ao que determina a lei, especialmente os:
Art. 5º inciso XXXIII
Art. 37 § 1º da Constituição
da República Federativa do
Brasil art.11 inciso IV da Lei
8.429 de 02/06/1992 Responsabilidade Fiscal (LRF)
Prefeitura Municipal
de Ibirá
Praça José Bernardino
Seixas, 01 - Centro
CEP: 15860 – 000
Telefone: (17) 3551 9900
CNPJ: (MF)
45.158.193/0001- 41
Jornalista Responsável:
Laís Machado
Mtb: 52.200/SP
Projeto Gráfico e
Diagramação:
Odyn Comunicação
Impressão:
Gráfica Potirendaba
Tiragem: 4,5 mil exemplares

Catadores de material reciclável terão a oportunidade de montar uma cooperativa para desenvolvimento deste trabalho.

O gerente do Programa ‘Município Verde e Azul’ e chefe de gabinete
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ubirajara Guimarães, este-

ve em Ibirá em março, e, conforme
solicitado pelo Prefeito, anunciou a
liberação de recursos financeiros no
valor de R$ 200 mil para a aquisição

de um caminhão, para coleta seletiva, e também para a construção de
uma usina de triagem de resíduos
sólidos recicláveis.

Curso de Turismo Rural
inicia mais uma edição
A Casa da Agricultura, por meio
de parceria com o SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural)
e o Sindicato Rural de Catanduva,

deu início, em fevereiro, à terceira edição do Programa de Turismo
Rural, que tem como foco os produtores rurais.

Cerca de 30 produtores participaram do encontro, que foi realizado no auditório da Casa da Cultura.

Funasa libera
recursos para
compra de pá
carregadeira

Prefeitura
desapropria
área para
novo aterro
Em virtude da má utilização o
aterro municipal de Ibirá atingiu
sua capacidade máxima de recebimento de lixo e por isso a Prefeitura desapropriou dois alqueires,
e pagou R$ 89,5 mil, para a instalação de um novo aterro, que terá
capacidade de aproximadamente
20 anos.
Objetivo do curso é capacitar produtres rurais.

A Prefeitura e a Funasa
(Fundação Nacional da Saúde) firmaram para repasse de
recursos destinados a aquisição de uma máquina pá carregadeira. O convênio é no
valor de R$ 350 mil, sendo R$
342 mil de responsabilidade
da Funasa e os outros R$ 8 mil
de contrapartida da Prefeitura. Com este equipamento
será possível a limpeza e manutenção do aterro sanitário.

Codasp conclui primeira
etapa do Melhor Caminho

Área está localizada ao lado do aterro atual.

A primeira etapa das obras
de recuperação das estradas
rurais pelo programa Melhor
Caminho da Codasp (Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo), acaba
de ser concluída. O primeiro

trecho a ser recuperado foi o
do bairro Cateto, que liga Ibirá a Urupês, um total de 2,6
km. No total serão recuperados 6,5 km de estradas, por
meio de convênio no valor de
R$ 500 mil.

Próxima etapa deve ser iniciada durante os próximos dias.

OBRAS

Quadra do
‘São Benedito’
receberá cobertura
Será construída cobertura
metálica na quadra poliesportiva do bairro São Benedito,
localizada na Avenida Adriano
Pinho Maio. Serão investidos
cerca de R$ 150 mil.

Vera Lúcia
passa por
reforma e
ampliação

Iniciadas as
obras na Praça
do São Benedito
Fotos: Assessoria de Comunicação

A Escola Municipal de
Educação Infantil Vera Lúcia
durante vai aumentar a capacidade de atendimentos e ainda vai oferecer mais conforto
as crianças assistidas, tendo
em vista que a instituição está
passando por reforma e ampliação. As obras estão sendo
realizadas por meio de convênio com o Governo estadual
no valor de R$ 200 mil.

USF será
ampliada

430 mudas serão plantadas
em toda extensão da praça.

O Prefeito assinou convênios destinados a ampliação
da USF (Unidade de Saúde
da Família) Ernesto Tavares,
instalada no bairro São Benedito. Serão investidos R$ 100
mil do Governo Federal e R$
60 do Governo Estadual.

Banheiros serão
construídos
na Praça Nove
de Julho
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Número de crianças atendidas aumentará.

A população do bairro São Benedito será beneficiada com a
reconstrução da praça ‘Enestor
Bernardo da Silva’. As obras, que
já tiveram início, incluem construção de novos postes de iluminação e playground de madeira.
Além disso, o piso, as jardineiras e
os bancos serão reconstruídos. O
investimento será de R$ 300 mil,
provenientes de convênio com o
Governo Estadual.

Município é beneficiado
com 8,1 km de recape

Prefeitura firmou
convênio no valor
de R$ 180 mil para
construção de asfalto
e galeria na saída da
avenida Fêlix Haffid
José Gataz para a
Fazenda São Pedro

Iluminação foi
instalada na avenida
Eugênio Teodoro Faria

Sinalização
turística será
implantada
Placas de sinalização turística serão colocadas em Ibirá,
o investimento será de aproximadamente R$ 130 mil, provenientes de convênio assinado
com o Governo do Estado de
São Paulo.

Nova delegacia
será construída
Banheiros antigos estão em más condições.

As obras para construção
dos banheiros da Praça Nove
de Julho devem ser iniciadas
durante os próximos dias, o
serviço vai custar aproximadamente R$ 305 mil.

Investimento será de R$ 1.347 millhão.

A Prefeitura firmou dez convênios para realização de recapeamento asfáltico em diversas
ruas do município. No total serão

recuperados 8.123,51 metros lineares, ou seja, mais de 8,1 km.
O investimento total será de R$
1.347 milhão.
Investimento será de R$ 448 mil.

Parque do Balneário
está em obras
Mais de R$ 4 milhões será investido nas
obras de revitalização do Parque do Balneário. Além de recuperar a estrutura do
local, o serviço tem o objetivo de melhorar
as opções de lazer e consequentemente
aumentar o fluxo de turistas no município,
tendo em vista que o turismo é a atividade
que movimenta a economia de Ibirá.

Obras vão fortalecer o turismo beneficiar a economia.

O município foi beneficiado com
recursos financeiros destinados a
construção de uma nova delegacia.
A assinatura do documento foi realizada no dia 27 de março e contou
com a presença do representante
do Secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto.
O imóvel onde funciona a atual
delegacia tem mais de 60 anos e
por isso já não está mais em condições de uso.

ASSISTÊNCIA SOCIAL / CIDADANIA
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Alunas do curso de costura
receberam certificado
A primeira turma do projeto ‘Costura Cidadã’, oferecido pela Prefeitura por meio do Departamento de Assistência Social, recebeu em janeiro
o certificado de conclusão. Dezenove mulheres se formaram. O projeto, desenvolvido desde julho do ano
passado, tem o objetivo de capacitar
mulheres desempregadas e de baixa
renda para o corte e costura. Novas
turmas estão sendo montadas, as
inscrições devem ser realizadas no
Fundo Social de Solidariedade, mais
informações 3551 1080.

Fotos: Assessoria de Comunicação

Público alvo do projeto são mulheres desempregadas e de baixa renda.

1,8 mil foram atendidos pelo Poupatempo

Trabalho inédito no município teve participação maciça da população.

Durante os seis dias em que
esteve em Ibirá a unidade móvel
do Poupatempo, montada na Praça Nove de Julho, atendeu 1,8 mil
pessoas, o que corresponde a uma
média de 300 atendimentos diários. O serviço mais procurado foi
a emissão de RG, no total foram
586 solicitações. A unidade ainda prestou 377 orientações sobre
os serviços prestados, e registrou
202 acessos aos serviços públicos
eletrônicos do e-poupatempo, 242
carteiras de trabalho, 26 atestados
de antecedentes criminais e 251
emissões de CPFs, documento emitido em parceria com os Correios.

Entidades
vão receber
R$ 1.290 milhão
A previsão das verbas que
a Prefeitura vai repassar as
entidades do município ao
longo deste ano aponta que
no total as instituições vão receber R$ 1.290 milhão, sendo
R$ 75.975 de recursos estaduais; R$ 88.697 de recursos
federais e R$ 1.125.328 de recursos próprios. Na comparação com o ano de 2008 houve
um aumento de aproximadamente 310% no valor dos repasses a essas entidades.
Segue abaixo a lista com
as entidades atendidas:
n

Asilo São Vicente de Paulo

n

Associação Lar da Criança de Ibirá

n

Centro Espírita União Ibirá

n

n
n

n

n

CRAS recebe
visita técnica

Inscrições foram no Ginásio Municipal.

500 famílias
se inscreveram
para casas
populares
A Prefeitura de Ibirá, por meio
do Fundo Social de Solidariedade, recebeu 500 inscrições para o
Programa Minha Casa Minha Vida,
que vai doar moradias a famílias
de baixa renda. Serão construídas
30 casas, sendo 22 em terrenos da
Prefeitura e oito nos terrenos dos
próprios inscritos. O Governo Federal vai repassar R$ 13 mil para
investimentos em cada moradia,
além disso, haverá uma contrapartida de R$ 2 mil do município, por
imóvel.

A Diretora Regional da
DRADS (Diretoria Regional de
Assistência e Desenvolvimento Social) Sílvia Laguna, acompanhada pelas técnicas Clarice Tamboni, Luciane Matos
e Eliana Borge visitaram em
fevereiro a unidade do CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social). O objetivo
da visita, que acontece pelo
menos duas vezes ao ano, é
acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pela unidade.

n
n

n

Curso foi em hotel nas Termas.

Ibirá sediou
capacitação do
Cadastro Único

Visita é feita duas vezes ao ano.

Ibirá sediou o Curso Novos Formulários do CadÚnico
– Capacitação de Entrevistadores da região de São José
do Rio Preto, promovido pela
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social. O objetivo do curso é
preparar os profissionais que
atuam nas entrevistas para o
cadastramento das famílias.

SASI (Serviço de Assistência Social
de Ibirá)
Corporação Musical Pedrinho Sala
Clube Recreativo da Melhor
Idade de Ibirá
GADI (Grupo de Apoio ao
Deficiente de Ibirá)
ASAS (Associação de Apoio a
Sobriedade)
Centro de Convivência do Idoso
CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social)
APAE (Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais)

n

Santa Casa de Misericórdia

n

Projeto Padaria Artesanal

APAE de
Catanduva
atende alunos
de Ibirá

Uma parceria entre a APAE de
Catanduva e a Prefeitura de Ibirá
vai permitiri atendimento para alunos portadores de necessidades
especiais do município.
Serão atendidos 30 pacientes,
que serão levados diariamente em
um ônibus cedido pela Prefeitura e
acompanhados por uma monitora.

SAÚDE
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Arrastão contra dengue
em todos os bairros

Ações contra dengue
são intensificadas

Hoje 15 profissionais estão atuando no Centro de Controle de Vetores.

Serviço é realizado uma vez ao ano no período em que há maior proliferação do mosquito.

A equipe do Centro de Controle
de Vetores realizou em janeiro um
arrastão em todos os bairros, com
o objetivo de eliminar criadouros do
mosquito da dengue. Foram retira-

dos sete caminhões de entulhos das
residências ao longo de uma semana
de coleta. Esta e várias outras ações
foram desenvolvidas no intuito de
evitar a proliferação do mosquito.

16 mil preservativos
distribuídos

Preservativos foram distribuídos durante o carnaval.

O Departamento de Saúde distribuiu 16 mil preservativos no
carnaval. A entrega foi realizada
em vários pontos da Praça Nove
de Julho, local onde foi realizado

o evento.
Além disso, as camisinhas puderam ser retiradas nas unidades
de saúde e na Santa Casa de Misericórdia.

Toda sociedade está empenhada no combate ao mosquito da
dengue, tendo em vista que na
região o número de casos teve aumento de 109%, e por isso o Centro
de Controle de Vetores está intensificando as ações. Entre as medi-

das adotadas está o trabalho de
conscientização da população, que
inclui a distribuição de panfletos
informativos e visita de agentes;
bloqueio de criadouros nas regiões
onde residem os casos suspeitos e
nebulização.

População imunizada
contra H1N1

Aqueles que ainda não se imunizaram devem procurar unidade de saúde.

Ibirá está participando da campanha de vacinação contra H1N1.
Os primeiros grupos a serem imunizados foram as gestantes, crianças, com idade entre seis meses e

dois anos, e pacientes com doenças crônicas. Depois foi a vez dos
adultos e dos idosos. Balanço parcial aponta que 2.733 pessoas já
foram imunizadas.

Centro de reabilitação
é inaugurado
Entrou em funcionamento o se possível a instalação da unidaCentro de Reabilitação, que ofe- de foi firmado um convênio entre
rece serviços como fisioterapia, a Prefeitura e a Secretaria Estadual
fonoaudiologia, psicologia, terapia da Saúde, que repassou recursos
ocupacional e assistencia social. financeiros no valor de R$ 40 mil.
Além disso, no local foi montada No local ainda funcinará a Coordenauma brinquedoteca. Para que fos- doria Municipal de Educação.

ESPORTE
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Ibirá promoveu Copa Municipal de Futsal
A Prefeitura promoveu a Copa Municipal de Futsal e atingiu um público de mais de 2 mil pessoas somando todos os jogos. As equipes
foram divididas em cinco categorias: mirim, infantil, livre, master municipal e master regional.

Campeão da
master municipal

Campeão da
categoria livre

Vice campeão
da categoria mirim

Campeão da
categoria infantil

Campeão da
categoria mirim

Campeão da
master regional

Vice-campeão da
categoria Infantil

Vice-campeão
master regional

Vice-campeão
master municipal

Vice-campeão
da categoria livre

Treze equipes de Ibirá estão
participando de campeonatos esportivos

Escolinhas
oferecem
quatro
modalidades
de esportes

Escolinha de futebol.

Equipe master tem se destacado nas competições.

Treze equipes de Ibirá estão participando de quatro campeonatos
esportivos e os atletas, de várias
idades, têm se destacado levando o

nome do município para toda região.
As competições em andamento são:
Campeonato Amador da Federação
Paulista, Copa Municipal de Futsal,

Campeonato Regional de Voleibol e
Campeonato Regional de Menores
(vôlei masculino e feminino, basquete, futsal e futebol de campo).

Aulas de vôlei, futsal,
handball e basquete são oferecidas gratuitamente, pela
Prefeitura, a crianças e jovens do município. As escolinhas funcionam de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Ginásio. Os interessados podem se inscrever no
local durante o horário das
aulas.

EDUCAÇÃO
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Cursos técnicos foram
implantados

Alunos da escola Vera
Lúcia receberam uniformes
O Prefeito entregou, em maio,
às mães dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Vera
Lúcia Durante, uniformes, doados
pela Prefeitura. A entrega foi realizada durante uma reunião, na
própria escola. Cada uma das 130
crianças recebeu dois kits de uniformes, compostos por camiseta e
shorts; no total foram 520 peças.

Prefeito e Secretário após a assinatura do convênio no Balneário.

Dois cursos técnicos foram
implantados no município este
ano, o de administração e o de
turismo receptivo. As aulas estão sendo oferecidas na Escola
Municipal Perciliano José Bueno,

para 80 alunos, e são ministradas
por professores do Centro Paula
Souza. Os cursos estão sendo
oferecidos por meio de convênio
com a Secretaria de estado de
Desenvolvimento.

Escola estadual é
contemplada com telecentro
A Escola Estadual João Pedro
Ferraz foi beneficiada com a instalação de um telecentro comunitário, por meio do Programa
Inclusão Digital, desenvolvido
pelo Governo Federal em parceria com a Prefeitura. O telecentro
contará com 10 computadores,
servidor, impressora, câmera digital e toda mobília necessária.

Cursos técnicos receberam acervo
Atendendo a solicitação do
Centro Paula Souza a Prefeitura
adquiriu 180 livros para montagem de acervo destinado aos
estudantes dos cursos técnicos
de turismo receptivo e administração. O investimento foi de
R$ 12 mil. São 110 livros para
o curso de administração e 70
para o de turismo receptivo.

Ibirá participa do projeto
‘São Paulo faz Escola’
O Departamento de Educação
firmou neste ano convênio com o
Governo do Estado de São Paulo
para desenvolvimento do projeto
‘São Paulo Faz Escola’ na rede municipal de ensino. Serão disponibilizados, para as turmas do 6º ao 9º,

ano proposta pedagógica de ensino, material didático para alunos,
professores e gestores, orientações técnicas e proposta curricular.
O projeto visa ações que proporcionem aos estudantes ensino de
qualidade.

Prefeitura
realiza seletiva
para professor

Ensino da
Educação Infantil
é apostilado

A Prefeitura realizou seletiva para
preenchimento de oito vagas, em
período determinado (1 ano), e também para cadastro reserva, ou seja,
os candidatos serão convocados de
acordo com a necessidade da Prefeitura. As vagas são para berçaristas
(6), remuneração de R$1.242,37, e
recreacionistas (2), com salário de
R$1.438,22. Os cargos reserva são
para professores de: turismo, meio
ambiente, música, informática, matemática, língua portuguesa, história, geografia, inglês, espanhol, ciências, educação artística e educação
especial. A remuneração é de R$
8,89 horas/aula.

As crianças da educação infantil da rede municipal de Ibirá terão
acesso a material apostilado, disponibilizado pela Prefeitura e desenvolvido pelas próprias professoras.
Foram entregues 252 apostilas para
os estudantes do Jardim I, sendo
126 de exercícios e 126 de alfabetização e 143 aos do Jardim II.

Jovens têm acesso
a programa de
aprendizagem rural
Adolescentes de Ibirá estão participando do projeto ‘Jovem Aprendiz Rural’, que é uma parceria entre
o grupo de Usinas Cerradinho e o
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) consiste em capacitar jovens para atuarem em atividades rurais.
As aulas são realizadas em uma
fazenda experimental, localizada
no município de Pindorama e os
alunos de Ibirá são transportados
gratuitamente pela Prefeitura.

Município é
beneficiado com
doação de ônibus
A frota de veículos da Prefeitura
conta agora com mais um ônibus de
transporte escolar, doado ao município por meio do Programa Ônibus
Escolar, da Secretaria de Estado da
Educação. O veículo, estimado em
R$ 145 mil, tem capacidade para
transportar 31 estudantes.

CULTURA
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Curso de flauta atrai
crianças e adolecentes

Portal da Prefeitura
leva informação

Flautas utilizadas nas aulas foram doadas pela Prefeitura.

O curso de flauta doce, oferecido
pela Prefeitura em parceria com a
Oficina Cultura Fred Navarro de São
José do Rio Preto, teve início no dia
19 de abril e contou com a participação de crianças e adolescentes de

várias idades. As aulas estão sendo
realizadas na Casa da Cultura e serão às segundas-feiras, das 9 às 11
horas. A Prefeitura doou o material
utilizado no curso, foram adquiridas
30 flautas.

Pólo do Projeto Guri é
inaugurado em Ibirá

Endereço eletrônico é www.ibira.sp.gov.br

Desde o início deste ano está no
ar o portal da Prefeitura, www.ibira.
sp.gov.br, que tem o objetivo de levar informação a população sobre

tudo que está sendo realizado pela
atual administração e ainda informar aos turistas tudo que a Estância
oferece.

Ibirá está no guia
turístico São Paulo

Coral de São José do Rio Preto durante apresentação.

O município foi beneficiado com
a implantação de um pólo do Projeto Guri, que oferece educação musical para crianças e adolescentes. A

unidade funciona no Centro Cultural, prédio da antiga Escola Municipal Verginio Dallafini, localizada no
Distrito das Termas.

Rede municipal
comemorou Dia da Água

Ibirá foi escolhida por ser uma Estância Hidromineral.

A Estância Hidromineral de Ibirá
está entre as cidades que compõem
o Guia Turístico São Paulo – Ecológico, Histórico e Cultural. A publicação foi editada pela Empresa das
Artes em parceria com o Ministério

da Cultura. O trecho que fala sobre
Ibirá está na página 277. O guia descreve os poderes terapêuticos da
água, a localização do Parque do
Balneário e ainda cita as festas típicas do município.

Programa de rádio ‘Ibirá
em ação’ entra no ar
Crianças exibem cartaz confeccionado por elas.

As Crianças da Escola Municipal
Professora Edith Pereira Gonzaga
comemoraram o Dia Mundial da

Água, com uma série de atividades,
entre elas apresentações e montagem de cartazes com este tema.

Estreou no dia 16 de marçoo programa de rádio ‘Ibirá em
ação’ com o Prefeito na rádio
Nativa FM de São José do Rio
Preto. Durante os programas
são abordados assuntos relacionados as atividades cotidianas

na administração, informando
os ouvintes sobre todas as novidades, conquistas e acontecimentos importantes para o município. A frequência da rádio é
120,1. O programa vai ao ar ao
meio dia.

CONVÊNIOS
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DESTAQUE
O Prefeito agradece e ressalta o empenho das autoridades citadas abaixo na liberação de recursos financeiros para investimentos no município.

-

Dimas Ramalho - Deputado Federal:
destinou recursos financeiros no valor de R$ 400 mil para implantação
de cursos técnicos, R$ 448 para construção da nova delegacia, R$ 40 mil
para aquisição de viatura, R$ 350 mil
para construção de ponte no Córrego Mococa e R$ 100 mil para investimentos em infra-estrutura urbana.

Edson AparecidoDeputado Federaldestinou recursos financeiros de
aproximadamente R$ 1,1 milhão
para realização de recapeamento
asfáltico e R$ 100 mil para realização
da festa do peão do ano passado.

Eleuses Paiva – Deputado Federal:
destinou emenda parlamentar no
valor de R$ 300 mil para revitalização do Parque do Balneário.

João Paulo Rillo – Ex-Assessor Especial do Ministério do Turismo: viabilizou repasse de R$ 130 mil para
implantação de sinalização turística
e de R$ 300 mil para construção de
banheiros nas Praças Nove de Julho e
Enestor Bernardo da Silva e ainda reforma de salão paroquial na última.

Itamar Borges – Ex-Assessor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente:
viabilizou repasse de R$ 180 mil para
aquisição de retro escavadeira e R$ 140
mil para recape.

Uebe Rezeck – Deputado Estadual:
destinou emenda parlamentar no
valor de R$ 150 mil para aquisição
de aquecedor solar, R$ 60 mil para
recape e R$ 350 para aquisição de pá
carregadeira.

CONVÊNIOS
- Convênio no valor de R$ 160 mil para ampliação da USF Ernesto Tavares
- Convênio no valor de R$ 112 mil para construção de galeria pluvial no Parque do Balneário
- Convênio no valor de R$ 101 mil para reforma do teto do Balneário
- Convênio no valor de R$ 130 mil para implantação de sinalização turística
- Convênio no valor de R$ 305 mil para construção de banheiros na Praça Nove de Julho e na Praça Enestor Bernardo da Silva
- Convênio no valor de R$ 350 mil para aquisição de pá carregadeira
- Convênio no valor de R$ 448 mil para construção da nova delegacia
- Convênio no valor de R$ 200 mil para aquisição de um caminhão para coleta seletiva e instalação de usina de triagem de resíduos sólidos recicláveis
- Convênios, que somam aproximadamente R$ 4 milhões, para investimentos no Parque do Balneário
- Convênios no valor de R$ 1.347 milhão para recape
- Convênio no valor de R$ 150 mil para construção de praça no André Colombo
- Convênio no valor de R$ 300 mil para construção de galeria pluvial

EVENTOS
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Ministro do Turismo é
homenageado em Ibirá

80 mil passaram em
Ibirá no carnaval

Movimento jamais visto durante carnaval.

Neste ano o carnaval Ibirá teve
público recorde, durante as cinco
noites 80 mil foliões passaram pela
Praça Nove de Julho e pelo Parque
do Balneário. O evento contou com

Ministro do Turismo recebendo o título de Cidadão Ibiraense.

A Prefeitura e a Câmara de Ibirá
receberam no dia 23 de abril o Ministro do Turismo, Luiz Barretto, em
evento realizado no Parque do Balneário.

Na ocasião ele foi agraciado com
o título de ‘Cidadão Ibiraense’. A homenagem foi entregue, durante sessão solene, pelo Prefeito e presidente da Câmara.

Empresários
conhecem
projetos

Prefeito recebe selo
de empreendedor
O Prefeito se reuniu em fevereiro com cerca de 80 empresários para apresentação de todos
os projetos para o ano de 2010,
as obras concluídas e também
as que serão realizadas ao longo desta administração.

Prêmio foi entregue durante cerimônia em São Paulo.

O Prefeito de Ibirá foi contemplado com o selo do Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor, e por conta
disso fez com que o município de

Ibirá estampasse as páginas do livro
do Prefeito Empreendedor 2010, ao
lado de outros 70 municípios.

Carnaval movimentou
R$ 5 milhões
O carnaval é a festa que mais
movimenta a economia do município. De acordo com o Departamento de Turismo da Prefeitura, neste

ano o evento movimentou cerca de
R$ 5 milhões, incluindo gastos com
hospedagem, alimentação e no comércio em geral.

diversas atrações como banda de
marchinhas, desfile de blocos e escolas de samba e ainda shows com
as bandas Gênius, Seu Moço, Ballu
Bacana e Matraka.

Páscoa foi
comemorada
com chocolate

As crianças da educação infantil
receberam chocolates em comemoração a Páscoa, no total foram entregues
735 ovos. Os chocolates foram entregues no Lar da Criança, Núcleo Espírita, SASI (Serviço de Assistência Social
de Ibirá), Escola Vera Lúcia Durante,
Escola Professora Edith Pereira Gonzaga e Escola Perciliano José Bueno.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

viverbem

11

Sebrae promove
capacitação em Ibirá

FIQUE SABENDO
A Prefeitura criou um Grupo Especial de Trabalho para
modernização da administração
tributária.

Municipal de Trânsito foram
nomeados.

n

n A Prefeitura desapropriou
dois alqueires de terra, ao lado
do atual aterro municipal, para
a destinação do novo aterro,
que terá capacidade de recebimento para os próximos 20
anos.

O Prefeito foi eleito membro da diretoria da AMA e vai
ocupar o cargo de Prefeito vai
ocupar o cargo de Coordenador
de Assuntos Intermunicipais.
n

Para efetuar a cobrança
do IPTU com mais precisão a
Prefeitura realizou o recadastramento imobiliário através de
imagens de satélite.

O Prefeito participou da prestação de contas do Governo do
Estado de São Paulo.

n

n

Em 2009 além dos recursos gastos do FNDE de R$
68.010,80 destinados a educação a Prefeitura aplicou dos recursos próprios na merenda escolar o valor de R$ 125.714,02
e em outras despesas o valor
de R$ 15.883,18 num total de
R$ 141.597,20.
n

n Neste ano o valor total dos
impostos lançados é de R$
2.122.499,92.

O Prefeito foi premiado pelo
SEBRAE com o selo de ‘Empreendedor’.
n

Foco do trabalho são comerciantes e empresários do município

O SEBRAE (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) em
parceria com o SENAC (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) realizou em fevereiro palestra
devolutiva sobre diagnóstico mer-

chandising.
O evento, apoiado pela Prefeitura, Associação Comercial de Ibirá
e Sincomércio teve o objetivo deste trabalho e ensinar técnicas para
aprimorar os negócios

n Representantes da Erplan
(Escritório Regional de Planejamento) estiveram em Ibirá
para tratar de assuntos referentes aos convênios com a UAM
(Unidade de Articulação de
Municípios).

n

n A Prefeitura irá plantar 430
árvores na Praça do bairro São
Benedito, o plantio faz parte da
revitalização.
n O Banco do Povo Paulista
de Ibirá efetuou, até o mês de
abril, 11 empréstimos que somam um total de R$ 50.913,35.

Membros da Comissão

Município faz parte de projeto de desenvolvimento turístico

Trabalho tem o intuito de promover o desenvolvimento do turismo e alavancar a economia.

Ibirá é uma das 12 cidades do interior
de São Paulo que vão integrar o Projeto
de Desenvolvimento Turístico do No-

roeste Paulista, realizado pelo SEBRAE
(Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e
Pequenas Empresas). Este trabalho tem

o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do turismo receptivo, por meio da profissionalização e

fortalecimento da atividade turística no
município, de modo que os empresários
alcancem ou aumentem os lucros.

INDÍCIOS DE REGULARIDADES
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Administração anterior
pagou por obras que
não foram realizadas

Prefeito paga dívida da
administração anterior

Atual administração assumiu e encontrou ginásio em más condições de uso.

Assim que esta administração
assumiu a Prefeitura no ano de
2009 foi constatado que obras
de remodelação, no Ginásio de
Esportes Savério Zito e Ivone Fioroto, que deveriam ter sido realizadas no ano de 2008 não foram
executadas.
O contrato nº 60/2008, firmado com a vencedora da Licitação
foi assinado no dia 22 de abril de
2008, com prazo de 90 dias para
o término das obras.
Como não foi realizado o serviço, a Prefeitura propôs ação de
Produção de Prova Antecipada

contra a Empresa no passado,
onde foi realizada perícia com
Engenheiro nomeado pelo Juiz
da Comarca de Catanduva, restando concluído no laudo pericial
a inexecução total das obras.
Mesmo sem a execução das
obras previstas no contrato, a
Empresa vencedora recebeu da
Prefeitura naquele ano o valor total previsto para a obra, no montante de R$165.045,27.
Agora a Prefeitura Municipal
tomará as medidas judiciais cabíveis a fim de buscar o ressarcimento do prejuízo.

Consórcio seria para aquisição e manutenção de máquinas.

O Prefeito determinou a formalização de parcelamento de dívida
perante o consórcio liberdade, união
dos municípios de Tabapuã, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Uchoa e Novaes
para aquisição e manutenção de
máquinas.A dívida parcelada, em 36
meses, é referente às contribuições

não pagas desde o exercício de 2004,
o que soma R$ 85,8 mil. O pagamento teve início no dia 13 de abril
com a quitação das quatro primeiras
parcelas, cada uma no valor de R$
2.383,33, ou seja, foram depositados
R$ 9.533,32 em favor do consórcio
liberdade.

Ministério do turismo reprova prestação de
contas da Festa das Nações de 2008 e atual
administração é obrigada a devolver verba
O Prefeito está sendo obrigado a devolver ao Ministério
do Turismo recursos no valor
de R$ 124.471,71; porque durante a realização da 8ª Festa
das Nações, em2008, a Prefeitura não atendeu os requisitos
do convênio firmado com o
Ministério do Turismo. Naquele ano o montante repassado
pelo órgão federal ao município foi de R$ 99 mil, no entanto,
aquela administração descum-

priu o plano de trabalho aprovado no convênio.
A análise, realizada pelo
Ministério do Turismo, concluiu pela reprovação da prestação de contas exigindo da
administração a devolução do
montante repassado ao município, com júros e atualização
monetária, somando o valor de
R$ 124.471,71. Já foram pagas
três parcelas, um total de R$
12.447,18.

