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ATOS OFICIAIS
ATO DA MESA DIRETORA 004/2019
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1º – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a baixar bens do patrimônio da
Câmara Municipal de Iperó, constantes no Anexo I,
que faz parte integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no artigo 1º
deste Ato estão sendo baixados por
serem considerados inservíveis a esta Casa de Leis e
serão devolvidos a Prefeitura
Municipal de Iperó.
Artigo 2º – As despesas decorrentes deste ato correrão por conta de dotação própria e
suplementadas, se necessário.
Artigo 3º – Este ato entrará em vigor na data de
sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”, em 06 de
junho de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1º Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2º Secretário
ANEXO I
RELAÇÃO DE BAIXA DE ITENS PATRIMONIAIS

Taís Moisés
Responsável
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 001/2019 –
Processo n.º 28/2019 OBJETO: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) dos sistemas integrados de gestão pública:
Planejamento, Orçamento, Contabilidade Pública e
Tesouraria, Portal da Transparência, Administração
de Pessoal/ Folha de Pagamento, Compras e Licitações, Controle de Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo e Processo Legislativo, além dos
serviços complementares conforme especificações
e características constantes nos ANEXOS I do Edital
do Pregão Presencial nº 001/2019.
DATA DA LICITAÇÃO: 16/07/2019
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 118.800,00 (cento e dezoito
mil e oitocentos reais).
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal de Iperó

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
CONTRATADA: 4R SISTEMAS &amp;
ASSESSORIA LTDA
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º
001/2019 – Processo n.º 028/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso
(locação) dos sistemas integrados de
gestão pública: Planejamento, Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento,
Compras e Licitações, Controle de Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo e Processo Legislativo, além dos
serviços complementares conforme especificações e características constantes
nos ANEXOS I do Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.
ASSINATURA: 24/07/2019
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 118.800,00 (cento
e dezoito mil e oitocentos reais)
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
EDITAL Nº 2/2019 - SECE
A Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, nos termos da Lei Complementar nº 137, de 2 de junho de 2017, faz
saber que fica retificado o cronograma
do processo de cadastramento de interessados em atuar na rede municipal na
atividade autônoma de professor eventual, na forma que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
1. O cronograma constante do Anexo
I do Edital nº 1/2019 expedido pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, publicado na Edição nº 664, página 4, do Jornal Oficial do
Município de Iperó, em 26 de julho de
2019, fica alterado na forma constante
do Anexo deste
Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS
DEMAIS CLÁUSULAS
2. As demais cláusulas do Edital nº
1/2019 permanecerão inalteradas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS
3. Os casos omissos serão resolvidos
pela Secretária da Educação.
Iperó, 30 de julho de 2019.
Andréia Ap. Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes
ANEXO I - CRONOGRAMA
PRÉVIO

Homologação / Adjudicação
PROCESSO Nº 28/2019
Pregão Presencial 1 / 2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DEUSO
(LOCAÇÃO) DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTÃO PÚBLICA
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Camara
Municipal, conforme a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar
contrato neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo
pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela
ADJUDICAÇÃO do presente:
EMPRESA: 4R SISTEMAS &amp; ASSESSORIA
LTDA
CNPJ: 05.081.873/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: PRAÇA SERGIPE Nº 154 BAIRRO:
JARDIM BRASIL
CEP: 18540-000 CIDADE: PORTO FELIZ/SP
FONE: (15)3262-8444
TOTAL: R$ 118.800,00(Cento e Dezoito Mil e
Oitocentos Reais)
IPERO, 23 de Julho de 2019. .
__________________________
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 062/19 – Concede férias
a funcionária Cristiane Marcantonio
Gonçalves,RG: 25.521.392-X (Assessor
Parlamentar) referência “D”, no período
de 07/08/2019 à 16/08/2019, sendo 1/3
(um terço) convertido em abono pecuniário.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

Portaria Nº 063/19 – Concede
férias a funcionária Giane de
Souza, RG: 50.086.024-5
(Assessor Parlamentar) referência
“D”, no período de 05/08/2019
à 19/08/2019.
Portaria Nº 064/19 – Concede
férias a funcionária Priscila Rodrigues Lopes, RG: 48.796.369-6
(Assessor Parlamentar) referência
“D”, no período de 12/08/2019
à 21/08/2019.
Portaria Nº 065/19 – Concede
férias a funcionária Rosimeire Letícia Machado Rosa, RG:
24.935.496-2 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 26/08/2019 à 09/09/2019.
Portaria Nº 066/19 – Concede férias a funcionária Ana Teresa de Moraes Andrade, RG:
22.571.677-X (Comprador), referência “G-2”, no período de
05/08/2019 a 14/08/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em
abono pecuniário.
Portaria Nº 067/19 – Concede
férias ao funcionário Paulo Henrique de Araújo RG: 44.001.5753 (Assistente Administrativo II)
referência “G”, no período de
07/08/2019 a 16/08/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em
abono pecuniário.
Portarias n.º s 062 a 067/2019
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 02 de agosto de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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DECRETO Nº 1.910, DE 1º DE JULHO DE 2.019.
“Regulamenta o Fundo Municipal para o Bem-Estar
Animal.”.

VII - Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações do Fundo;
VIII - Fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do
Fundo, requisitando, para tal, auditoria do Poder Executivo
sempre que necessária;
IX - Aprovar convênios, ajustes, acordos e contratos a serem
firmados com recursos do Fundo; e
X - Publicar no Diário Oficial do Município, todas as Resoluções do CMPDA, relacionadas ao Fundo.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
949, de 23 de agosto de 2018 que “Dispõe sobre a
criação do Programa Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no Município de Iperó, do Fundo
CAPÍTULO III - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Municipal do Bem-Estar Animal e do Conselho MuDO FUNDO
nicipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras Art. 7º. Constituem recursos financeiros do Fundo:
providências.”.
I - Receitas oriundas de convênios ou acordos celebrados
pelo Município com pessoas físicas ou jurídicas, com atuaDECRETA
ção nacional ou internacional, de direito público ou privado,
destinados ao atendimento dos objetivos do Programa PerCAPÍTULO I - DO FUNDO MUNICIPAL PARA
manente de Proteção e Defesa dos Animais no Município;
O BEM-ESTAR ANIMAL
II - Dotações consignadas no orçamento, destinadas ao FunArt. 1º. Fica regulamentado o Fundo Municipal para o do, bem como, os créditos adicionais que lhe sejam destiBem-Estar Animal - FBEA - instituído por meio da Lei nados;
Municipal nº 949, de 23 de agosto de 2018.
III - Produto de multas administrativas e de acordos ou conArt. 2º. O FBEA tem natureza contábil-financeira, sem denações judiciais e extrajudiciais decorrentes de ações por
personalidade jurídica própria e será gerido e admi- maus tratos a animais;
nistrado na forma deste Decreto.
IV - Juros bancários de seus depósitos ou aplicações finanArt. 3º. O FBEA tem por objetivo facilitar a captação, ceiras;
o repasse e aplicação de recursos destinados exclusi- V - Quaisquer outras rendas eventuais;
vamente a implementação de projetos e ações defini- VI - Dotações e créditos adicionais que lhe forem destinados.
dos no âmbito do Programa Permanente de Proteção Art. 8º. Constituem ativos do Fundo:
e Defesa dos Animais no Município de Iperó e demais I - Disponibilidade monetária em bancos, oriunda das receiações correlatas, quando devidamente aprovadas tas específicas no artigo anterior;
pelo seu Conselho Gestor.
II - Direitos que vier a constituir;
§1º. Fica vedada a sua utilização dos recursos do FBEA III - Bens móveis e imóveis, destinados à execução dos propara o pagamento de pessoal da Administração Dire- gramas e projetos do Plano de Aplicação.
ta ou Indireta, bem como, para o custeio de ativida- Art. 9º. A contabilidade do Fundo Municipal tem por objetides já vinculadas a outras fontes de recursos.
vo evidenciar a situação financeira e patrimonial do próprio
§2º. Eventualmente, os recursos do FBEA poderão ser Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na
destinados a pesquisa, estudo e capacitação de recur- legislação pertinente.
sos humanos, necessários à elaboração, implantação Parágrafo único. Anualmente processar-se-á inventário dos
e implementação dos projetos e ações previstos no bens e direitos adquiridos com recursos do Fundo.
caput deste artigo.
§3º. Dependerá de deliberação expressa do Conselho
CAPÍTULO IV - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - CM- Art. 10. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da proPDA - a autorização para aplicação de recursos do mulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de
Fundo em programas diversos do estabelecido neste Meio Rural, Ambiente e Turismo, apresentará ao CMPDA,
artigo.
para análise e acompanhamento, o quadro de aplicação dos
§4º. Os recursos do FBEA serão administrados segun- recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos condo a política definida pelo CMPDA que integrará o templados no Plano de Ação.
orçamento do município.
Parágrafo único. O Tesouro Municipal fica obrigado a liberar para o Fundo no prazo estabelecido no cronograma fiCAPÍTULO II - DA OPERACIONALIZAÇÃO
nanceiro do Plano de Aplicação.
DO FUNDO
Art.11. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária
Art. 4º. O FBEA ficará subordinado operacionalmente cobertura de recursos.
ao Secretário Municipal de Meio Rural, Ambiente e Art.12. Constituem despesas do Fundo:
Turismo, conforme disposto no art. 1º da Lei Munici- I - Financiamento total ou parcial dos programas de protepal nº 949/2018.
ção especial constante do Plano de Aplicação;
Parágrafo único. O FBEA fica vinculado ao CMPDA, II - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e
que atuará como Conselho Gestor, sendo órgão con- inadiável, observado o parágrafo primeiro do artigo 2º deste
sultivo e paritário, instrumento de política pública mu- decreto.
nicipal de destinação e gerenciamento de receitas e
meios para o desenvolvimento e a execução de ações
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E
voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar
TRANSITÓRIAS
animal no Município de Iperó, visando também a saú- Art.13. O Fundo terá vigência indeterminada.
de humana e a proteção ambiental, nos termos do Art. 14. As despesas decorrentes deste Decreto serão atenart. 3º da Lei Municipal nº 949/2018.
didas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º. São atribuições do CMPDA, em relação ao Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publiFundo:
cação, revogadas as disposições em contrário.
I - Atuar como Conselho Gestor do Fundo;
II - Elaborar o Plano de Aplicação de recursos do FunPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 1º DE JULHO
do;
DE 2.019.
III - Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes
para aplicação dos recursos;
VANDERLEI POLIZELI
IV - Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e
Prefeito Municipal
resultados financeiros do Fundo;
V - Avaliar e apresentar os balancetes mensais e baPublicado nesta Secretaria, em 1º de julho de 2.019.
lanços anuais do Fundo;
VI - Solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as inJOYCE HELEN SIMÃO
formações necessárias ao acompanhamento, ao conSecretária de Governo
trole e a avaliação das atividades a cargo do Fundo;

DECRETO Nº 1.911, DE 26 DE JULHO DE 2.019.
“Retifica a denominação oficial da Rodovia Municipal que interliga
os municípios de Iperó e Sorocaba e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que da análise dos arquivos municipais constatou-se a existência de dois atos oficiais com denominação da Rodovia Municipal que interliga os municípios de Iperó e Sorocaba, a
saber, Decretos nº 62, de 18 de dezembro de 1996 e 154, de 22
de junho de 1998;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a denominação oficial a fim de evitar a duplicidade apontada;
DECRETA
Art. 1º. Fica retificada a denominação da estrada vicinal que interliga os municípios de Iperó e Sorocaba para Rodovia Municipal
“PREFEITO BENEDITO PAULA LEITE JUNIOR”, conforme descritivo
que segue:
Inicia-se na rotatória entre as Avenidas Emílio Guazzelli, Wika Úrsula Wiegand e Antonio Antunes Filho, percorrendo a distância de
20.450 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta) metros até o encontro
com a divisa da cidade de Sorocaba.
Art. 2º. O Poder Público fará a divulgação deste Decreto às concessionárias de serviços públicos, empresas públicas e privadas, além
de outros órgão e entidades da Administração direta e indireta.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas
pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial, os Decretos nº
62, de 18 de dezembro de 1996 e 154, de 22 de junho de 1998.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 26 DE JULHO DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 26 de julho de 2.019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
EDITAL CMDCA
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 777/2012, vem por meio deste convocar e convidar, os
membros do conselho, para REUNIÕES ORDINÁRIAS que acontecerão às 09:00 hs, na Casa dos Conselhos, localizada na Rua Praça
Pedro Albieri, s/n, Centro Iperó/SP, conforme calendário a seguir;
16/08/2019
27/09/2019
31/10/2019
22/11//2019
18/12/2019
Iperó, 30 de Julho 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente do CMDCA
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Ginásio e Complexo de Esportes são
reabertos ao público após reformas
A reabertura do Ginásio
de Esportes Benedito Romualdo
de Godois e de todo Complexo
Esportivo Dito Bom teve início
na manhã deste sábado, 27,
com diversas atividades esportivas, de recreação e lazer, que
continuam ao longo do dia.
Após obras de reforma,
tanto o Ginásio como todo o
Complexo Dito Bom apresentam
uma estrutura mais modernizada, acolhedora e atraente
para o público que os utiliza.
Dessa forma, para mostrar essa
nova e melhorada estrutura, a
reabertura começou com um
jogo de vôlei adaptado, seguido
pela partida de vôlei feminino
infantil, na quadra interna do Ginásio, que agora conta com piso

emborrachado e um novo visual.
Também reformada, a quadra
de futebol society, com grama
sintética, ganha jogos, femininos
e masculinos, da turma dos Projetos Educacionais de Esporte. Já
no período da tarde, a quadra
interna dá espaço para os atletas
do futsal e, em seguida, às 16h,
apresenta a nova modalidade
que será inclusa no quadro de
esportes do município, o basquete.
A população também pode
usufruir da pista de skate, do parquinho, e da academia ao livre.
Todos reformados para melhor
atender ao público. Além disso,
todo o Complexo fica em clima
de festa com muita música, pipoca, algodão doce e diversão.
No momento de descerramento

da placa de reabertura do Complexo e do Ginásio, o prefeito
municipal, agradeceu a todos
os envolvidos na obra. “Muito
obrigado à empresa Recoma,
aos funcionários de obras e
da secretaria de serviços, ao
pessoal do esporte e a todos
que se dedicaram durante os
últimos sessenta dias para que
pudéssemos entregar mais uma
melhoria para a população de
Iperó. Apesar das dificuldades,
com certeza vamos continuar
trabalhando e já temos boas
notícias com os projetos que
estão a caminho. Empenhados,
conseguiremos mais melhorias para a cidade no esporte,
saúde, infraestrutura e demais
áreas. Obrigado a todos”.■

Oficina sobre poderes
terapêuticos da Lavanda
acontece na Antiga Estação
Em realização da Prefeitura
de Iperó, através do Fundo Social
de Solidariedade (FSS), a oficina
intitulada ‘O poder terapêutico da
Lavanda’ aconteceu durante a tarde
de ontem, 29, na Antiga Estação
Ferroviária. A oficina foi ministrada pela naturopata Luiza Helena.
Segundo Luiza, é muito importante saber sobre as propriedades
da planta porque isso auxilia em sua
preservação. “A Lavanda envolve
aromaterapia, o toque, produz
relaxamento. É uma mãe que leva
carinho, aconchego e qualidade de
vida para quem a utiliza”. Na aula,

as integrantes conheceram um
pouco mais sobre essa planta cheia
de benefícios e ainda partiram para
a prática com massagens relaxantes
nos pés envolvendo a Lavanda.
O Fundo Social também está
com inscrições abertas para a oficina sobre outra planta medicinal,
a Camomila. Para se inscrever,
é só ir até a Antiga Estação Ferroviária, das 09h às 12h ou das
13h às 16h, portando as cópias
do RG, CPF e comprovante de
residência. A oficina acontece
no dia 02 de agosto, sexta-feira,
às 13h. As vagas são limitadas.■

OBRAS
INFRAESTRUTURA

Prefeitura inicia novas
melhorias

A Prefeitura de Iperó por
meio da Secretaria de Obras iniciou
novas obras de melhorias na cidade
nesta quarta-feira (31). As obras
estão sendo realizadas no centro
da cidade, próximo a rotatória do
bairro Narita Park, local onde existe ponto de ônibus e comércios.
As obras contarão com pavimentação asfáltica, execução
de guias e sarjetas e rede de drenagem para águas pluviais. O

custo de toda a ação é de aproximadamente R$ 97 mil com prazo de conclusão de até 20 dias.
“A cidade está em movimento,
a cada semana recebendo novas
melhorias e assim pretendemos
prosseguir. As obras de melhoria
nesta rua, como em todas as
outras que realizamos, garante
mais conforto e comodidade aos
iperoenses” destacou o prefeito municipal, sobre as obras.■
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Bandas Marciais e Musicais encerram o Que em Iperó existe um
projeto chamado Lacre do
Festival de Inverno 2019
Bem?

No último final de semana, o 1º Festival de Inverno
de Iperó foi encerrado. Com
atrações da Corporação Musical Lyra São João, de Salto
de Pirapora e do Quinteto
Brazilis Groove na sexta, da
Banda Municipal de Sengés-PR, Corporação Musical Lira
Santa Cecília, Banda Marcial
Municipal de Taquarivaí e
Orquestra Filarmônica Jazz
de Sorocaba no sábado e
da Banda Municipal de Porangaba Maestro Pinto e da
Banda Marcial Municipal de
Iperó (BANMIP) no domingo.
O evento que foi iniciado
no dia 12 de julho levou ao

polo mais de mil pessoas que
puderam prestigiar as atrações
culturais e conhecer as barracas
de gastronomia, artesanato e agricultura da Estação Cultural Artes e
Sabores e da Feira de Artesanato
do Fundo Social de Solidariedade.
“Buscamos democratizar o
acesso a arte e cultura, criando
uma programação diversificada
e com acesso gratuito para que
a população pudesse prestigiar
os projetos da Divisão de Cultura que levaram a momentos de
lazer e entretenimento. Agradecemos a todos que tiraram um
tempinho para prestigiar nossa
cidade e agradeço aos envolvidos na realização do evento.”,

destacou o Prefeito Municipal.
Para o gestor cultural Wanderson Mariano, Cafu, o festival
trouxe diversos tipos de linguagem da nossa arte nas belíssimas
apresentações abertas para nossa
população. “Temos muito a agradecer! Foram três finais de semana
de pura emoção. Agradeço imensamente ao apoio Prefeitura, a equipe
da Divisão de Cultura, ao pessoal
da gastronomia, do artesanato, do
Fundo Social de Solidariedade e a
todos os artistas que se apresentaram. Essa parceria foi essencial para
a realização do festival e espero
que possamos continuar realizando outros eventos.’’, finalizou. ■

Conheça e contribuía com o Lacre do Bem, um
projeto que existe no município desde 2014 e que
ajuda centenas de iperoenses que precisam do
auxílio de cadeiras de rodas.
Com o objetivo de despertar
a solidariedade dos cidadãos, além da
reutilização dos lacres de alumínio, o
projeto já conquistou 10 cadeiras de
rodas ao município através do Fundo
Social de Solidariedade em parceria
com a concessionária CCR/Via Oeste.
A cada 140 garrafas pets cheias
de lacres, uma nova cadeira de
rodas é conquistada. Após esse
processo, as cadeiras são emprestadas pelo Fundo Social aos iperoenses que necessitam do uso.
Você pode contribuir com a
conquista de novas cadeiras de

rodas de forma simples: Reserve
uma garrafa pet e a encha de
lacres, após enchê-las é só levar
até o Fundo Social de Solidariedade de Iperó, que fica na Rua
Costa e Silva, 175, Vila Marques
e pronto, você fez a sua parte!
Lembre-se: quanto mais
garrafas cheias de lacres doar,
mais cadeiras de rodas conquistaremos juntos à Iperó.
Para mais informações entre
em contato com o Fundo Social
de Solidariedade de Iperó através do telefone 3266-1198. ■

SisEB
INFRAESTRUTURA

100 livros são destinados à
Biblioteca Municipal
Em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
de São Paulo, o SisEB, a Prefeitura
recebeu 100 livros literários para
incorporar o acervo da Biblioteca Municipal. A medida é realizada através
do Programa Kit Livros, aderido por
Iperó desde 2014, onde, semestralmente, centenas de livros são disponibilizados pelo Governo do Estado.
Entre os livros recebidos, estão obras
clássicas como Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio
de Almeida, e A Terra dos Meninos
Pelados, de Graciliano Ramos, até literaturas mais contemporâneas como

Assim Na Terra Como Embaixo da
Terra, de Ana Paula Maia. Dessa
forma, a Biblioteca que já conta
com mais de 13 mil exemplares,
entre livros, revistas, gibis e DVDs,
aumenta ainda mais seu acervo.
Para realizar o empréstimo
de um ou mais dessas obras, é
necessário apresentar a cópia
de um documento com e foto
e do comprovante de residência. A Biblioteca Municipal fica
localizada na Antiga Estação
Ferroviária e funciona de segunda
a sexta-feira, das 08h às 14h. ■
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