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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecimento às repartições municipais para fins de provimento de
cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem
de classificação dos candidatos,
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/
Paço Municipal – Av. Santa
Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz
– Iperó-SP
DATA: 26.06.2019 - HORÁRIO:
09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR
DE ENSINO FUNDAMENTAL I –
Classificado de nº 49º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR
DE ENSINO FUNDAMENTAL II INGLÊS - Classificado de nº 03º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá ser
efetivada por meio de procuração mediante apresentação
do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de
identidade do procurador e do
candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem
convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus
à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.

Iperó, 18 de Junho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes, CONVOCA os classificados
abaixo indicados para que compareçam no dia e local indicados a fim de
manifestarem interesse na celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em
razão do Edital de Concurso Público
nº 001/2018, em especial, no disposto no item 9.7, e com fundamento
no inciso VI do art. 2º da Lei Municipal nº 557/2006 (com alteração dada
pela Lei Municipal nº 605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se na necessidade de substituição
de servidores efetivos licenciados,
nos termos da legislação municipal,
e cuja ausência poderá comprometer
o bom desenvolvimento dos serviços
nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos
do Edital de Concurso Público n°
001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 26/06/2019 - HORÁRIO:
09h30m
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL- Classificados do nº 38º e
39º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e
Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se
for o caso, poderá ser efetivada por
meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento
de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do
procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente
farão jus à escolha no caso de não
comparecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente na Divisão de Recursos
Humanos.
Iperó, 18 de Junho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.

LEI COMPLEMENTAR Nº 164, DE 19 DE
JUNHO DE 2019.
“Cria a Escola de Línguas Municipal de Iperó - ELMI e dá outras
providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A
C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

culado à Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, a fim de regulamentar as questões relativas
ao acesso aos cursos, número
de vagas, critérios de seleção e
ainda pertinentes ao seu funcionamento.
Art. 7º. Fica ainda a Prefeitura
Municipal autorizada a realizar
parcerias, por meio de termos de
cooperação, convênios e fomento para viabilizar os meios necessários à manutenção e desenvolvimento das atividades da ELMI.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo
autorizado a adquirir os uniformes e materiais didáticos necessários à realização dos cursos.
§1º. O uniforme e os materiais
didáticos serão repassados aos
alunos pelo preço de custo.
§2º. O pagamento dos custos
com uniforme e material didático poderá ser realizado em até
10 (dez) parcelas mediante boleto bancário.
Art. 9º. Consideram-se modificadas, em virtude dessa Lei
Complementar, a Lei do Plano
Plurianual 2018/2021, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual, conforme
disposto no parágrafo único
do art. 9º da Lei Municipal nº
953/2018.
Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
custeadas por dotação orçamentária própria, suplementadas se
necessário.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, se necessário.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Art. 1º. Fica criada a ESCOLA DE LÍNGUAS MUNICIPAL DE IPERÓ - ELMI - no âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes que desenvolverá atividades voltadas ao ensino de
línguas estrangeiras e será coordenado pela própria Secretaria.
Art. 2º. A ELMI terá como principais metas a democratização
das línguas estrangeiras e o enriquecimento curricular, mediante as seguintes diretrizes:
I - Ofertar cursos de idiomas aos moradores de Iperó;
II - Qualificar crianças, jovens e adultos com vistas à sua socialização e profissionalização;
III - Propiciar o aperfeiçoamento dos alunos;
IV - Assegurar as crianças, jovens e adultos oportunidade de
desenvolvimento, ampliação e aprimoramento de novas forPREFEITURA MUNICIPAL DE
mas de expressão linguística.
IPERÓ, 19 DE JUNHO DE 2019.
Art. 3º. Os cursos livres ofertados serão presenciais, na modalidade não-formal e terão duração variável.
VANDERLEI POLIZELI
Parágrafo único. Os cursos ofertados serão organizados em
Prefeito Municipal
módulos de estudo, podendo ser certificada a conclusão de
cada módulo ou de um conjunto de módulos.
Publicada nesta Secretaria, em
Art. 4º. A ELMI contará com a seguinte estrutura:
19 de junho de 2019.
I - Coordenação;
II - Instrutores de cursos livres com proficiência na língua esJOYCE HELEN SIMÃO
trangeira;
Secretária de Governo
III - Equipe administrativa;
IV - Equipe de Apoio.
Art. 5º. Os instrutores de cursos livres serão contratados observando-se o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas
alterações posteriores) mediante contratação direta ou procedimento licitatório por meio de edital de chamada pública,
conforme valor máximo previsto na legislação.
§1º. Os instrutores de cursos livres serão remunerados conforme número de aulas realizadas.
§2º. O valor de cada aula não poderá superior a 5 (cinco) UFM
(Unidade Fiscal do Município).
Art. 6º. A ELMI contará com regimento interno próprio, vin-
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DECRETO Nº 1.898, DE 19 DE JUNHO DE 2019.
(Resolução do Legislativo n° 01/2019)
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente da
Câmara Municipal de Iperó e dá outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais; CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 24 da Lei Municipal nº 947, de 22 de junho de 2018.
DECRETA
Art. 1.º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente da
Câmara Municipal de Iperó, na importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática e Despesa, a seguir:

Art. 2.º. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1.º será coberto com os
recursos aludidos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor
de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), anulando-se parcialmente a seguinte
dotação:
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§2°. Deverá ser priorizada a instalação de Ecopontos em locais de fácil acesso à coletividade, preferencialmente em escolas, associações de bairros e outros de caráter
comunitário, incluindo a implantação de Ecopontos em locais estratégicos em áreas
rurais.
§3°. A localização dos Ecopontos deverá ser amplamente divulgada.
§4°. Os Ecopontos a serem implantados ficarão a cargo e planejamento do Executivo
Municipal sem comprometimento de suas funções originais, sendo este também o
responsável pela coleta e organização dos dias a serem feitas as mesmas, podendo
ser utilizados de forma compartilhada por ONGs, associações de bairros ou grupos
locais que desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo
seco reciclável.
Art. 3º. O Executivo Municipal poderá em parcerias com ONGs, cooperativas, associações de bairros e iniciativa privada definir os locais assim como a manutenção,
preservação e segurança dos Ecopontos.
Parágrafo único. A Rede de Ecopontos constitui serviço público de coleta, instrumento de política pública que expressa os compromissos municipais com a limpeza
urbana, por meio de pontos de captação perenes, implantados sempre que possível
em locais degradados por ações de deposição irregular de resíduos.
Art. 4º. As unidades coletoras deverão estar em espaço compatível e até poderão ter
containers padronizados.
Art. 5º. O Executivo Municipal, por seu departamento competente, divulgará os
locais e formas de funcionamento dos Ecopontos.
Art. 6º. Não será admitida nos Ecopontos a descarga de resíduos domiciliares não-inertes oriundos do preparo de alimentos, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde, bem como de
resíduos poluidores da construção civil, tais como embalagens de tintas e solventes,
betume e plásticos.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 18 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Art. 3°. Ficam, em decorrência do presente, considerado alteradas as peças orçamentárias vigentes.
Art. 4.º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publicada nesta Secretaria, em 18 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 19 DE JUNHO DE 2019.

LEI COMPLEMENTAR Nº 165, DE 19 DE JUNHO DE 2019.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

“Altera o Anexo VI - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
-, constantes da Lei Complementar Municipal 78/2013, e suas posteriores alterações
e dá outras providências”.
Autores: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó

Publicada nesta Secretaria, em 19 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 18 DE JUNHO DE 2019.
“Dispõe sobre a Implantação de Ecopontos no Município de Iperó”.
Autores: Benildo Santos Ribeiro e Valter Rodrigues Vieira
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Município de Iperó a implantar Ecopontos, destinados a
receber, mediante entrega voluntária de pessoas físicas ou jurídicas, objetos que não
tenham mais utilidade, bem como, resíduos perigosos e especiais.
Parágrafo único. Os Ecopontos são locais previamente designados pelo Município,
compostos de um recipiente diferenciado, ou um conjunto de recipientes diferenciados, que servem como coletores de resíduos especiais e perigosos, porém recicláveis,
para que os resíduos gerados nos ambientes domésticos possam receber um tratamento distinto de coleta, transporte e destinação final, exclusivamente para reciclagem, reprocessamento e reaproveitamento, evitando que os mesmos sejam jogados
em aterros, contribuindo assim efetivamente para a melhoria do meio ambiente.
Art. 2º. O Executivo Municipal disponibilizará áreas públicas ou terrenos com espaço
adequado para a instalação de recipientes coletores de materiais recicláveis.
§1°. Os Ecopontos deverão ser instalados em locais visíveis e, de modo explícito,
conter dizeres que venham alertar e despertar a conscientização do usuário sobre a
importância e necessidade do correto fim dos produtos e os riscos que representam
à saúde ao meio ambiente quando não tratados com a devida correção.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. O “ANEXO VI - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO”, no que se refere aos cargos de Chefe de Gabinete da Presidência, Assessor
Parlamentar e Assessor de Gabinete da Presidência passará a vigorar com a redação
constante do anexo desta Lei Complementar.
Art. 2º. Os demais artigos da Lei Complementar nº 78, de 22 de fevereiro de 2.013
e posteriores alterações, permanecerão inalterados.
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 19 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 19 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGO: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as ações administrativas de recursos humanos, contabilidade, processo legislativo, licitações, compras, convênios e contratos, tecnologia da
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informação, manutenção e
conservação do patrimônio de
uso do Poder Legislativo; Coordenar os serviços de guarda,
controle e conservação dos
bens patrimoniais da Câmara; Coordenar os processos de
compra de materiais, bens e
serviços; Supervisionar e coordenar as atividades de telefonia,
portaria, vigilância, recepção,
copa, limpeza, transporte e outros serviços gerais, de acordo
com as normas vigentes. Encaminhamento, coordenação,
gerenciamento e acompanhamento dos processos administrativos; Encaminhamento ao
Presidente acerca das decisões
tomadas por comissão constituída para a realização dos
processos administrativos; Assessorar, auxiliar e coordenar
os serviços de transmissão de
áudio e vídeo que tratam das
atividades legislativas; Atendimento interno aos servidores
municipais, no que tange a
pareceres e esclarecimento de
dúvidas acerca das atividades
relacionadas a Administração
pública; Atendimento ao público, no que tange a esclarecimentos a população de atos
do Poder Público municipal;
Supervisionar todas as atividades do Gabinete nas relações
com os demais órgãos da Presidência da Mesa, Vereança e
Diretorias; desempenhar outras
atividades correlatas.
ASSESSOR PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES: Assessorar o
vereador nas atividades parlamentares; Organizar coletânea
de matérias, leis e publicações
que forem efetuadas na imprensa falada e escrita, em nível
federal, estadual e municipal, e
que sejam do interesse da atividade parlamentar; Auxiliar o
vereador no atendimento ao
público dentro e fora da Câmara; Coordenar o relacionamento do Gabinete do Vereador com os Departamentos da
Câmara; Representar o parlamentar em reuniões e demais
trabalhos externos à Câmara
Municipal; Realizar atividades
de nível superior para atendimento das necessidades do
Gabinete Parlamentar, realizando atividades - fim e meio, que
envolvam o assessoramento,
elaboração, supervisão, orientação, planejamento, criação,
controle, execução, análise e
avaliação de qualquer iniciativa que implique aplicação dos
conhecimentos focados nos
objetivos do Poder Legislativo;
desempenhar outras atividades
correlatas.
CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
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ATRIBUIÇÕES: Assessorar o gabinete da
Presidência da Câmara em suas atividades
parlamentares relacionadas aos demais vereadores; Supervisionar o andamento dos
processos administrativos e legislativos prestando apoio operacional aos Departamentos
de acordo com os objetivos definidos pelo
Presidente; Apresentar, propor e criar estratégias para melhoria do funcionamento
da Casa Legislativa; Coordenar as relações
institucionais do Gabinete com o público
externo (cidadão, entidades sociais e de
classe, empresas, entre outras); Fortalecer a
relação do Gabinete com os servidores efetivos da Casa, os vereadores e seus respectivos Gabinetes; Prestar todas as informações
solicitadas pelos cidadãos, pelos órgãos de
fiscalização interna e externa, entre outros,
conforme orientação da Presidência; Supervisionar e orientar a recepção de autoridades, realização de sessões solenes e outras
atividades relacionadas ao trabalho legislativo; Assessorar, auxiliar
e coordenar os serviços de transmissão de
áudio e vídeo que tratam das atividades legislativas; Executar serviços correlatos com
as suas atribuições, internamente ou externamente por solicitação da Presidência; desempenhar outras atividades correlatas.
EDITAL N° 2/2019
Dispõe sobre a Publicação dos inscritos preliminares no Processo de Escolha dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município
de Iperó - gestão 2020 – 2024, e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Federal 8.069/90 e CONSIDERANDO
o processo de escolha para provimento dos
cargos de Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município de Iperó, organizado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA e coordenado
pela Comissão Eleitoral designada pelo referido Conselho em observância as normas da
Lei Federal nº 8.069/1990;
CONSIDERANDO O início do processo de
escolha dos Conselheiros Tutelares, formalizado e publicizado por meio do Edital nº
001/2019, publicado no diário oficial do Município no dia 10 de maio do corrente ano;
CONSIDERANDO as inscrições e o recebimento dos documentos exigidos no referido
edital no período compreendido entre 15
de maio e 12 de junho de 2019 que foram
apresentados pelos interessados em participar do processo de escolha de Conselheiros
Tutelares;
CONSIDERANDO, por fim, a análise preliminar dos respectivos documentos realizada
pela Comissão Eleitoral;
RESOLVE
1. Para fins de conhecimento dos interessados e da população em geral, a Comissão
Eleitoral e o CMDCA tornam pública a relação dos inscritos deferidos e indeferidos no
processo de escolha para provimento dos 5
(cinco) cargos de Conselheiros Tutelares do
Município de Iperó, conforme consta do
Anexo I deste Edital.
RESOLVE
1. Para fins de conhecimento dos interessa-

dos e da população em geral, a Comissão Eleitoral e o
CMDCA tornam pública a relação dos inscritos deferidos
e indeferidos no processo de
escolha para provimento dos
5 (cinco) cargos de Conselheiros Tutelares do Município
de Iperó, conforme consta do
Anexo I deste Edital.
2. Os interessados inscritos
que tiveram o pedido deferido ficam, desde já, convocados para as próximas etapas
do processo de escolha conforme previsto no Edital nº
1/2019 do CMDCA.
3. Qualquer interessado poderá apresentar impugnação
as candidaturas em razão do
não preenchimento de qualquer dos requisitos constantes do Edital nº 1/2019 ou em
razão de impedimento para o
exercício da função de Conselheiro Tutelar previsto na
legislação em vigor.
3.1. As impugnações, devidamente fundamentadas e
acompanhadas de provas,
podem ser apresentadas pelo
Ministério Público ou por
qualquer cidadão.
4. O candidato que tiver sua
inscrição impugnada será intimado, através de publicação
fixada no Mural da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social - Centro e na
Subprefeitura - George Oetterer, para apresentar em 02
(dois) dias úteis a partir de 03
de julho de 2019, caso queira, defesa escrita acompanhada de provas documentais.
4.1. Apresentada a defesa e
as provas pelo candidato, os
autos serão submetidos à Comissão Eleitoral para decisão
no prazo máximo de 02 (dois)
dias, a qual será publicada e
fixada no Mural Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social -Centro e na Subprefeitura - George Oetterer.
5. Os interessados que tiveram suas inscrições indeferidas poderão apresentar em
02 (dois) dias úteis a partir
de 03 de julho de 2019, caso
queiram, defesa escrita acompanhada de provas documentais.
6. Faz parte do presente Edital
o Anexo I contendo os nomes
preliminares dos candidatos
inscritos.
7. Ficam desde já, CONVOCADOS todos os candidatos
inscritos, inclusive os candidatos indeferidos que apresentarem defesa, para participarem da palestra ou jornada
de estudos cujo objeto será o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

7.1. A palestra ou jornada será promovida pelo CMDCA no
dia 10 de julho de 2019, a partir das 19 horas, na Fundação
Pátria, situada na rua José Antônio Scaciota, nº 165 - Portal
do Cedro, Iperó-SP.
8. Ficam também CONVOCADOS todos os candidatos inscritos, inclusive os candidatos indeferidos que apresentarem
defesa, para a participação na prova escrita que se realizará
no dia 04 de agosto de 2019 em local e horário a serem
divulgados.
9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, ad referendum, do CMDCA.
Iperó, 21 de Junho de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA
ANEXO I - LISTA DE INSCRITOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
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INFRAESTRUTURA
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INFRAESTRUTURA

Merenda Escolar tem produtos da
Agricultura Familiar
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de
Educação, assinou, no mês
de maio, o contrato que estabelece a compra de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para reforçar a merenda escolar dos estudantes
da rede municipal de ensino.
A medida, em conformidade com o Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), tem como objetivo promover a agricultura
familiar — que gera renda
para o próprio município —,
além de incentivar o cultivo
de alimentos orgânicos e,
consequentemente, garantir
uma alimentação mais saudável nas unidades de ensino.
“A agricultura familiar
é muito importante para o
nosso município. Há anos
estamos trabalhando firme

com os produtores rurais locais,
e essa parceria vem dando muito
certo, tanto para os agricultores
quanto para a cidade em geral.
Os alimentos produzidos são de
alta qualidade, orgânicos e saudáveis. Sendo assim, com essa nova
medida, os nossos alunos irão se
beneficiar de uma alimentação
mais rica”, afirma o prefeito .
O produtor rural Francisco
Moreira de Souza diz que produzir
alimentos para a merenda escolar
é um grande prazer. “Nossos
produtos não contêm nenhum
tipo de veneno, o que é muito
importante, já que nos preocupamos com a alimentação e saúde
de todas as crianças”, declara.
Como essa medida foi efetuada através de procedimento
de chamada pública (N°1/2019),
todos os produtores e cooperativas de agricultura familiar
que participaram do processo
e preencheram os requisitos do

edital foram habilitados para fornecer seus produtos. Assim, de
acordo com edital, todos têm a
oportunidade de fornecer em
igualdade de condições e valores.
Entre os alimentos orgânicos da
merenda, fornecidos pelos agricultores, estão a abobrinha, abóbora,
beterraba, cenoura, alface, pepino,
quiabo, mexerica, salsinha, repolho,
tomate, melancia, limão, mandioca, banana, cebolinha, chicória,
acelga, almeirão, berinjela, goiaba,
couve-flor, pimentão e laranja. ■

Conselho do Idoso participa
de capacitação em São
Paulo
Com objetivo de capacitar e
melhorar os procedimentos municipais para o atendimento ao idoso,
implementando ações que viabilizem
a efetivação das políticas públicas,
o Conselho Municipal do Idoso de
Iperó participou na última semana,
entre os dias 11 e 13, da Capacitação de Conselheiros Estaduais e
Municipais para o fortalecimento
do controle social dos direitos das
pessoas idosas que aconteceu na
cidade de São Paulo.
Os temas discutidos entre os dias
de capacitação foram políticas públicas e envelhecimento, além contar
com a participação dos conselheiros
de todo o estado em prol de discutir
o sistema municipal de atuação e
melhoramentos, de acordo com a
legislação vigente e participação
efetiva do executivo, enquanto
responsável pela política social na
implementação dessas ações com
orientações para levantamentos de
dados municipais referente ao que
já é oferecido em cada município e
por cada secretaria.
A presidente do Conselho do
Idoso de Iperó, Luiza Mendes, que

esteve presente na ocasião contou
sobre a experiência, “a capacitação foi um belo trabalho realizado
pelo Conselho Estadual em parceria com o HCor de São Paulo.
Foram apresentados elementos
teóricos e práticos com foco nas
políticas públicas voltadas ao idoso. Com isso, vamos aperfeiçoar
muito nossas ações direcionadas
aos idosos de Iperó”.
NOVAS AÇÕES
Agora, o Conselho do Idoso
se prepara para a ação “Café
em Prosa”, que acontecerá no
próximo mês no bairro de George
Oetterer com o grupo “Viva melhor Idade”, ação que trata sobre
temas relacionados à sexualidade
na melhor idade. Além disso, o
Conselho segue organizando em
parceria com a Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo, para
o segundo semestre deste ano,
um passeio com os grupos de
idosos para a Fazenda Ipanema,
lugar muitos idosos alegam não
conhecer. ■
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Grupos de Dança Iperoenses
participarão de encontro regional
No próximo final de
semana os grupos ‘’Urban
Flow - Grupo de Danças Urbanas de Iperó’’ e a ‘’Cia de
Dança Municipal de Iperó’’
irão participar do 17º Endence.
O Endence é um encontro de dança que neste ano
irá reunir 36 grupos de 11
cidades de toda região no

Teatro Municipal de Cerquilho.
‘’É a segunda vez que vamos
participar, graças a todo apoio que
sempre temos da Prefeitura de
Iperó. Essa participação é muito
importante para os alunos pois é
onde eles têm a oportunidade de
assistir coreografias de diversas
modalidades e coreografias fazendo com que fiquem mais familia

rizados com o meio.’’, comenta
a Professora de dança Larissa
Ribeiro.
O Encontro acontece de sexta
à domingo, onde as equipes de
Iperó se apresentarão no sábado, 22, a partir das 19h. Todos
podem prestigiar, a entrada é solidária, por meio da doação de um
quilo de alimento por ingresso. ■

Teatro Infantil conquista
prêmios no Festival de
Quadra
A Companhia de Teatro Infantil de Iperó — Liguinha — participou da noite de premiações
do Festival de Teatro Estudantil da
cidade de Quadra, no dia 08 de
junho, no Centro de Capacitação
Municipal de Quadra, onde os
alunos iperoenses receberam indicações e prêmios pela montagem
da peça Flicts – Uma nova chance.
As alunas Amanda Oliveira e
Caroline Camily foram indicadas
na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Guilherme Augusto levou
uma indicação para Melhor Ator
Coadjuvante. Já na categoria Melhor
Atriz Revelação, a aluna Beatriz Paula
conquistou o prêmio. A Liguinha
ainda recebeu o prêmio de Melhor
Montagem com Interesse Social e
foi indicada como Melhor Figurino.
“Esse foi o primeiro festival de
teatro da companhia infantil, e eu
não poderia estar mais orgulhosa.
Todos foram intensamente elogiados
pelos jurados, e isso é fruto de muita
dedicação e estudo dos pequenos
integrantes — que têm entre 8 e
14 anos. Nós só temos a agradecer
pelo carinho com essa turminha,
que muito se empenha para nos
representar. Não poderíamos estar
mais felizes e orgulhosos!”, declara
Thailini Rocha, professora do Projeto.
O prefeito municipal, Vanderlei
Polizeli, também parabenizou o
grupo. “É um orgulho para Iperó ver
mais um grupo de teatro se destacando na região, e a demonstração
de que o investimento realizado,
além de cultural, permite a integra-

ção, a melhoria da autoestima
e a valorização de nossa cidade.
Parabéns a todos os integrantes
da companhia municipal de
teatro e da divisão de cultura”.
A Companhia
A companhia de teatro municipal, chamada de Liga Teatral,
existe desde 2012 no município. Durante esses sete anos,
a Liga já participou de diversos
festivais regionais, nacionais
e até internacionais — como
o “Vamos que venimos”, em
2018, realizado em Buenos
Aires, Argentina. Hoje, o grupo
é formado por 20 integrantes.
Já a Liguinha, fundada há
dois anos, é composta por 12
alunos do teatro infantil, que
se destacam nas aulas e não
ultrapassam o limite de faltas.
Flicts – Uma nova chance
A peça Flicts, apresentada
pela Liguinha, é uma adaptação
da obra homônima do escritor
e cartunista Ziraldo. A história
aborda temas como bullying, exclusão e intolerância entre crianças. O drama é vivido pelo protagonista, Flicts, que, em meio
a um ambiente negativo, sai em
busca de um lugar onde finalmente poderá ser aceito e feliz.
Flicts – Uma nova chance será
reapresentada pela Liguinha no
dia 19 de julho, no Polo Cultural,
durante o Festival de Inverno da
Divisão de Cultura de Iperó. ■

