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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO
CONTRATO N.º 005/2017
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: MORAIS E
FARDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
MODALIDADE: Convite n.º
002/2017 – Processo n.º 017/
2017
OBJETO: Contratação de Sociedade de Advogados para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica nas
Áreas de Direito Público e Administrativo, mediante emissão
de pareceres fundamentados e
acompanhamento prático da
evolução dos problemas que
forem apresentados, bem
como assessoria na formulação
de normas e medidas de con-

trole visando o avanço institucional da gestão pública do
ente contratante, além do
acompanhamento de representações e inquéritos junto ao
Ministério Público do Estado de
São Paulo e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
com elaboração de defesas juntos a estes órgãos, bem como
Consultoria e Assessoria nas
áreas Contábil e Administrativa, conforme disposições contidas no ANEXO I A – TERMO
DE REFERÊNCIA – DESCRITIVO
DO OBJETO, do edital do Convite n.º 002/2017.
ASSINATURA: 25/04/2017
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais)
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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PÁSCOA

RECURSOS

Prefeito de Iperó assina
R$ 3,53 milhões em convênios

NA TARDE da última terça
(3), o prefeito de Iperó assinou
R$ 3,53 milhões em convênios
para a área de Educação e Infraestrutura. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a
presença do governador, Geraldo Alckmin, do secretário
Chefe da Casa Civil, Samuel
Moreira, e representantes de
diversos municípios paulistas.
Também participaram o viceprefeito de Iperó e vereadores
iperoenses.
Entre os convênios assinados,
está o valor de R$ 2,75 milhões

que será destinado à construção de uma unidade da creche
escola no Jardim Irene, com
capacidade para atender até
150 crianças. O valor inclui as
obras para a construção do
prédio e a aquisição de equipamentos e mobiliário.
Também foi assinado um convênio de R$ 780 mil para a pavimentação da avenida Augusta e da rua Endócles José de
Almeida, ambas em George
Oetterer, além da rua das Mangueiras, rua dos Abacateiros e
rua Francisco Gamero, na região central da cidade. Esses

recursos para asfaltamento foram originados em emendas
dos deputados estaduais Maria Lúcia Amary e João Caramez, e do deputado federal
Samuel Moreira.
“São mais conquistas importantes para o nosso município
e certamente trarão benefícios
para toda a população iperoense. Agradecemos ao Governo do Estado, ao apoio dos
deputados e a nossa equipe
que tem se dedicado de maneira incansável no dia-a-dia à
liberação desses recursos”, comentou o prefeito.

CAMINHANDO CONTRA AS DROGAS

Balanço de 2017 é
apresentado pelo projeto
O PROJETO “Caminhando
contra as drogas” (CCaD) divulgou em meados de março
o balanço anual referente às
ações realizadas em 2017.
Conforme as informações da
equipe do CCaD, mais de quatro mil crianças, jovens e adultos participaram das atividades
no decorrer do ano passado,
em oficinas, apresentações e
palestras em escolas e projetos
municipais.
Entre as principais apresentações ao longo do ano, o CCaD
marcou presença no desfile cívico, no Sarau do Contra, no
Dia do Desafio, no Esporte Incentivo, no Natal Encantado
e também participou da exposição de Graffiti em Sorocaba

e plantio de árvores em parceria com a Secretaria do
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT).
Junto com a Escola de Artes
Sacras, sob a orientação do
escultor Murilo Sá Toledo, os
alunos do CCaD participaram
ainda do restauro dos bustos
do Padre Calixto e do Dr. Gaspar Ricardo Júnior, e moldaram
o presépio que ficou exposto
no Polo Cultural durante as festividades do Natal.
O CCaD nasceu em 2012 e
desde então segue com ações
visando conscientização, prevenção, encaminhamentos e
cidadania, com foco no combate e prevenção ao uso de
drogas. Em 2017 foram enca-

minhadas 25 pessoas internação em clínica e cerca de 20
para tratamento.
Patrícia Virgínia da Silva, fundadora e coordenadora do CCaD,
agradeceu por todo o apoio que
o projeto recebe. “Primeiramente agradeço a Deus. Hoje temos
uma equipe muito competente
e sem eles nada seria possível.
Estamos colhendo bons frutos.
Amar é se dedicar e é isso que
cada um faz. Agradeço a todos
que nos apoiam e especialmente ao prefeito, pela oportunidade e por acreditar no projeto.
Serei eternamente grata”, comentou.
A sede do CCaD fica na Praça
Pedro Albieri, no prédio do
antigo Pernoite.

Distribuição dos ovos de
chocolate alegra os alunos

CHEGOU o grande dia! Na
última quinta (29), os alunos da
rede municipal de Iperó receberam os tradicionais ovos de
chocolate, que são símbolos da
Páscoa. Os centros de educação infantil (CEIs), as escolas
municipais, os projetos educacionais e também a APAE entregaram os ovos os alunos.
Foram cerca de sete mil ovos,
com investimento de R$ 65 mil
em benefício dos estudantes
iperoenses.
Desde o início da semana as
unidades realizaram diversas
atividades com o tema da Páscoa e a participação de alunos
e professores. De acordo com
a secretária de Educação, Cul-

tura e Esportes, a entrega dos
ovos de chocolate é sempre
gratificante. “Todos esperam
esse momento. Mais uma vez
procuramos levar essa alegria
aos nossos alunos. É um gesto
importante, pois sabemos que
muitos só ganham esse ovo
que nós oferecemos”, comentou.
“Ver a alegria no rosto dos
nossos alunos, sejam crianças
ou adolescentes, é um sinal de
que cumprimos a nossa missão
mais uma vez. É um compromisso que temos e não medimos esforços mais uma vez.
Aproveito para desejar uma
Feliz Páscoa a todos os iperoenses”, destacou o prefeito.
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Iperó é destaque no “Encontrão”
do Time do Emprego

ENTRE OS dias 13 e 16 de
março, durante o “Encontrão”
com os facilitadores do Time
do Emprego, Iperó foi um dos
municípios homenageados por
ter ultrapassado as metas do
programa estadual. O encontro aconteceu em São Paulo e
reuniu mais de 300 pessoas de
várias regiões do Estado.

Ao todo foram realizadas cinco turmas em Iperó em 2017,
com 115 participantes, dos
quais cerca de 50 foram inseridos no mercado de trabalho.
Luiza Mendes e Thaís Gutierres, que são as facilitadoras do
Time do Emprego no município, também participaram do
“Encontrão”. “Esse evento ser-

ve para trocas de experiências
e aperfeiçoamento do programa nos municípios, onde são
apresentados os dados e estatísticas de cada cidade. Também são abordadas questões
relacionadas à empregabilidade, além da apresentação de
novos materiais, metodologias
de ensino e palestras motivacionais e de descobrimento pessoal”, comentaram.
“O Time do Emprego tem desempenhado um papel importante no auxílio ao primeiro
emprego ou reinserção no
mercado de trabalho. E os resultados desde que foi implantado no município demonstram o sucesso da iniciativa.
Parabéns a toda a equipe envolvida”, destacou o prefeito.
O encerramento do “Encontrão” contou ainda com a presença do secretário estadual do
Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, e diversas autoridades.

MULHERES

Workshop destaca o
protagonismo feminino

ENCERRANDO o mês de
março, em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher,
na última quinta (29) aconteceu o workshop “Eu, Eu mesma e Meus poderes”, com o
objetivo de promover o protagonismo feminino. O evento
de iniciativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com a Social Impactus,

teve o apoio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS) e do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS).
Realizado na Câmara Municipal, o encontro contou com a
participação de mais de 50 pessoas, que assistiram as palestras de Gilmara Giavarina, Sérgio dos Santos e Fabiana Grava, sobre o empoderamento e

o protagonismo feminino,
além da prevenção às violências, os canais de denúncia e o
apoio da rede de serviços e da
assistência social.
Eliane Cristina Dias de Almeida, psicóloga do CREAS, explica que o workshop contribuiu
para uma melhor compreensão
sobre temas como a violência
doméstica, direitos das mulheres e atuação do CREAS. “Foi
muito positivo, pois levamos informações de maneira acessível para todas as idades. Agradecemos a todos que participaram”, disse.
“O workshop foi uma iniciativa bastante positiva, trazendo
ao público temas de grande importância. Parabéns a toda a
equipe que se dedicou à realização do evento”, comentou
o prefeito.
Mensalmente, na sede do CREAS, serão realizados novos encontros com as mulheres.
Mais informações: 3266-3619
(CREAS)

Carnês começam
a ser distribuídos

NA ÚLTIMA quinta (29) a
Prefeitura de Iperó iniciou a distribuição dos carnês de IPTU
em todo o município. A previsão é que a entrega seja concluída até esta sexta (6). O vencimento da parcela única (com
desconto de 5%) ou da primeira parcela acontecerá no dia 10
de abril.
Novamente o valor do IPTU
teve apenas a reposição da inflação, sem nenhum outro reajuste. É o sexto ano consecutivo que a administração
toma essa decisão, considerando o momento ainda delicado do país e as dificuldades
financeiras enfrentadas pela
população.

A escolha do mês de abril para
o pagamento da primeira parcela deve-se ao fato de que nos
três primeiros meses do ano
normalmente já existem cobranças de outros tributos,
como o IPVA, além de despesas extras, como o material
escolar e os gastos das festas
de fim de ano.
Caso o contribuinte não receba o carnê do IPTU até a data
de vencimento, deve procurar
o Departamento de Lançadoria no paço municipal para retirar o documento ou emitir a
segunda via.
Mais informações: 3459-9999
ramais 217 e 227

