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ATOS OFICIAIS
Câmara Municipal de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Iperó torna público,
nos termos do parágrafo 1.º do artigo 258 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de
Iperó, e parágrafo único, inciso I do artigo 48
da Lei Complementar n.º101 de 04 de maio
de 2000 (LRF) que será realizada Audiência
Pública para exposição e discussão do Projeto
de Lei do Executivo n.º010/2019 – “Estima
a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Iperó, para o Exercício de 2020, e dá outras
providências”. A audiência será realizada às
16 horas do dia 29 de outubro de 2019, na
Câmara Municipal de Iperó, Rua Raul Benedito Guazzelli, n.º45 no Município de Iperó/SP.
Iperó, 15 de outubro de 2019.
Benildo Santos Ribeiro
Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento
Valéria Regina Matheus de Souza
Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento
Sergio Poli Simon
Membro da Comissão de Finanças e
Orçamento
RESOLUÇÃO N.º 002/2019
(AUTORIA: MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ)

zada a sua impressão e distribuição gratuita, por
quem disponha de interesse, desde que sempre
mencionada a origem e fonte.
Artigo 3º. As regras para as publicações no Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do Poder Legislativo
poderão ser regulamentadas de forma suplementar por Ato da Presidência, quando necessário.
§1º - As publicações – e a possível regulamentação de que trata o caput, deverá sempre observar que:
I – As publicações deverão ser realizadas no site
mantido na rede mundial de computadores no
período compreendido entre as 8h (oito horas)
e 17h (dezessete horas), baseado no horário oficial de Brasília, de segunda a sexta-feira, com
periodicidade mínima de uma edição mensal
durante o ano civil, independente de recesso
parlamentar.
II – Autorizar previamente as excepcionalidades
de publicação de edição extra ou suplementar,
fora do horário e dias previstos no inciso anterior.
III – A periodicidade será automaticamente suspensa quando, por motivos técnicos, o Diário
Oficial Eletrônico (DOEL) do Poder Legislativo
tornar-se indisponível ou impublicável, restabelecendo-se a contagem no dia útil seguinte à
solução do problema.
IV – A diagramação/composição visual do teor
do Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do Poder Legislativo será produzido, sempre que possível,
com a fonte Arial e tamanho 12, visando facilitar a leitura do cidadão.
V – O Técnico do Legislativo, após a publicação
de edição do Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do
Poder Legislativo na rede mundial de computadores – Internet, no endereço eletrônico http://
www.camaraipero.sp.gov.br, mediante protocolo geral, fará por manter cópia fidedigna para
registro pessoal e direto no balcão do Legislativo.
§2º - Considera-se como data da publicação
com efeitos de contagem de prazo o primeiro
dia útil seguinte a data de disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do
Poder Legislativo de que trata esta Resolução.
Artigo 4º. Os atos administrativos, após serem
publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOEL)
do Poder Legislativo, uma vez retificados, deverão ser objeto de nova publicação, na integralidade, ressalvando com destaque de que se trata
de “republicação com retificação”.
Artigo 5º. Os casos omissos serão dirimidos pela
Presidência, ouvindo previamente de forma circunstanciada o Técnico do Legislativo e os demais integrantes da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó
Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução
da presente Resolução correrão a conta da dotação orçamentária própria, suplementadas se
necessário.
Artigo 7º. Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.

“Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do Município de
Iperó/SP (DOEL), como órgão de publicação
oficial”.
Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou
e eu Promulgo a seguinte Resolução:
Artigo 1º. Fica criado o Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do Poder Legislativo, do Município de Iperó, Estado de São Paulo, como instrumento oficial de publicação, divulgação e
comunicação dos atos oficiais administrativos
da Câmara de Vereadores de Iperó.
§1º - O Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do
Poder Legislativo, de que trata a presente Resolução, substitui a publicação impressa das
publicações oficiais do Legislativo e será veiculado na rede mundial de computadores –
Internet, no endereço eletrônico http://www.
camaraipero.sp.gov.br, sem custos, e poderá
ser acessado gratuitamente, por qualquer interessado, independente de prévio ou posterior cadastro.
§2º - As matérias publicadas atenderão aos
requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica, sendo a publicação assinada
digitalmente pelo Técnico do Legislativo, por Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”, em
si ou por intermédio de Agente de Comuni16 de outubro de 2019.
cação.
Artigo 2º. A Câmara Municipal de Iperó se reserva nos direitos autorais e de disponibilizaLuis Fernando Paula Leite
ção de seu Diário Oficial Eletrônico (DOEL) do
Presidente
Poder Legislativo na Internet, ficando autori-

ATRIBUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

IPERÓ, 16 DE OUTUBRO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018

PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL

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: 23.10.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de
nº 20º.
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Classificado de nº 15º.

Portaria Nº 072/19 – Fica suspenso,
integralmente o expediente na Câmara Municipal de Iperó no dia 28
de outubro de 2019, em virtude do
feriado do Dia do Servidor Público.
Portaria Nº 073/19 – Fica nomeado como servidor responsável pela
operação da mesa de som nas
sessões da Câmara e em todos os
eventos ocorridos dentro do plenário da Câmara, o Sr. Daniel Santos
Gomes, RG: 28.438.839-7, Chefe
de Gabinete da Presidência, sendo
concedida a gratificação de 15% a
partir de 18/10/2019.
Portarias n.ºs 072 e 073/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 18 de outubro de 2019.

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias
acompanhadas das vias originais da Carteira de
Identidade (RG), Comprovação de no mínimo
5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério 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, 17 de outubro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

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

Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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EDITAL N° 11 /2019
Dispõe sobre o resultado final apurado na Eleição
dos conselheiros 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 a eleição realizada no dia 06 de
outubro de 2019;
RESOLVE
1. Para fins de conhecimento dos interessados e
da população em geral, a Comissão Eleitoral e o
CMDCA tornam público o resultado final apurado
na eleição para membros do Conselho Tutelar do
município de Iperó e nome dos conselheiros (a) tutelares eleitos (as), na forma que segue

2. Os Conselheiros Tutelares e Suplentes eleitos deverão participar do curso de capacitação inicial e
continuado ofertado pelo CMDCA.
4. A participação da capacitação é requisito imprescindível para fins de posse dos eleitos e suplentes.
5. Todos os Conselheiros Tutelares eleitos, titulares
e suplentes, serão nomeados pelo Prefeito Municipal e serão empossados no cargo em 10 de janeiro
de 2020 para mandato de 4 (quatro) anos.
6. Com a posse, os 05 (cinco) Conselheiros mais
votados deverão dar início ao exercício do mandato de Conselheiro Tutelar, nos termos da legislação
vigente e observando as atribuições inerentes ao
cargo eletivo.
7. Os casos omissos neste edital serão resolvidos
pela Comissão Eleitoral, ad referendum, do CMDCA.
Iperó, 15 de outubro de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA
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CULTURA

Liga Teatral Iperoense recebe menção “Viva a Melhor Idade”
em Festival Latino-Americano
celebra o Dia do Idoso
Desde a criação do
grupo Liga Teatral, os 21
alunos têm participado de
diversas atividades e festivais. Representando o município, a última participação do grupo aconteceu na
cidade de Santo André, em
setembro, no festival Latino
Americano “Vamos que Venimos” com a peça “Mokita”.
A edição paulista do festival teve duração de 5 dias
e contou com a realização
de apresentações, oficinas,
workshops, palestras e painéis
de intercâmbio, nos quais
os participantes receberam
representantes do teatro adolescente de todo país. Com
a participação, “Mokita”
garantiu menções honrosas
nas categorias de melhor
texto, melhor interpretação
em grupo e melhor estudo
da linguagem de máscaras.
Thailini Rocha, responsável pelo grupo, conta que
participação no festival é
indescritível e permitiu aos

alunos o reencontro de grupos
e diretores que conheceram na
edição realizada em Buenos Aires.
“Essas pessoas puderam perceber
a nossa evolução, foi mais uma
oportunidade de representar o
Município de Iperó e dar voz aos
jovens da cidade. O apoio que recebemos não representa uma simples
participação, na verdade, permite a
troca de experiências, de culturas e
muito aprendizado a todos os alunos e voluntários que acompanham
o grupo. Ao carinho da prefeitura
e da divisão de cultura por garantir
que o grupo permaneça forte e
empenhado na busca de novas conquistas, nosso muito obrigado!”
Neste último festival participaram os alunos Isabelle Rodrigues,
Amanda Oliveira, Bianca Fava,
Bruno Santos, Camila Mello, Camile
Vitória, Dandara Caroline, Diego
Bueno, Diogo Melo, Ewerthom
Costa, Fernanda Gutierres, Gabriel
Domingues, Giovanna Ruzinnente,
Guilherme Augusto, Júlia Beatriz,
Luyz Domingues, Janaína Gomes, Vitória Rocha, Larissa Melo,
Isabela Mattos e Thailini Rocha.

“Mais uma vez os integrantes da
Liga Teatral nos deixam orgulhosos. Acreditamos no projeto, na
dedicação de cada um e ficamos
felizes com essas conquistas.
Parabéns pelas menções honrosas e por propagar o nome e
talento de Iperó nas mais diversas
cidades.”, destaca o prefeito.
A Liga Teatral é um projeto
desenvolvido em parceria com a
Prefeitura de Iperó, por meio da
divisão de Cultura, e conta com
apoio sempre que há a participação do grupo em festivais no
segmento do teatro. Numa das
últimas participações, o grupo
voltou com 24 títulos conquistados por 21 integrantes que
estiveram em Buenos Aires no
festival “Vamos que Venimos”
com o espetáculo “Mokita”, que
conta a estória de um grupo de
artistas circenses malltrapilhos
que dispensados pelo dono do
circo buscam seus próprios caminhos fora das lonas e acabam
se reencontrando para realizar
seus sonhos: atuar novamente
em um circo.■

O dia internacional da
Pessoa Idosa foi celebrado pelo
projeto Viva Melhor Idade de George
Oetterer, no último dia 2 e contou
com a participação dos 110 alunos do projeto, de voluntários, de
servidores públicos e de autoridades
do município que puderam prestigiar
um café da manhã com deliciosos
comes e bebes. As atividades foram
complementadas com um piquenique realizado ao ar livre na sede com
uma mesa farta de frutas, bolos e
doces, e o que não faltou foi diversão na sede da Estação Ambiental.
Essas celebrações foram realizadas em parceria com a secretaria
de Meio Rural, Ambiente e Turismo, de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de
Solidariedade e garantiram muita
diversão e bons momentos a todos
os alunos.
A coordenadora e professora do
projeto, Giane Marins Arruda, conta
ainda que os alunos irão participar
de um passeio a cidade de São
Roque e que no dia 26 realizarão

mais uma edição da Miss e Mister Terceira Idade para fechar as
celebrações. “Essas vivências são
fundamentais para promover o
bem estar, combater a depressão e
garantir a socialização dos idosos.
Fico feliz por todo apoio e empenho para que essas ações possam
ser realizadas”, completa Giane.
Para o prefeito, o cuidado e
o respeito com a pessoa idosa é
essencial na construção dos laços
afetivos “Com a socialização o
idoso se mantém ativo, por isso a
importância das atividades sociais
e culturais, são estes que geram
o sentimento positivo em suas
vidas, evitando os males que atingem a pessoa idosa”, comenta.
O Viva Melhor Idade é um
projeto desenvolvido em parceria
com a Prefeitura de Iperó com
o objetivo de garantir a inclusão
de pessoas idosas nas atividades
culturais, físicas e sociais e a participação nas ações e programas
executados pelo poder público em
prol dessa parcela da população. ■
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Dia das Crianças reúne centenas de
pessoas
Diversos bairros iperoenses receberam atividades realizadas
pela Prefeitura e parceiros
Mais um ano, com
apoio dos mais diversos e
de projetos desenvolvidos
na cidade, a Prefeitura Municipal celebrou o dia das
crianças em vários pontos da
cidade. Servidores da secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, Fundo Social de
Solidariedade, Guarda Civil
Municipal e Demutran e voluntários do projeto Viva Melhor Idade e da ONG Caridade
Amor em Ação levaram muita
alegria a todas as crianças
que compareceram aos pontos destinado as atividades.
Com brinquedos infláveis,
pipoca, algodão doce e muita
diversão, o Complexo Esportivo “Dito Bom”, a Praça Edgar
Antunes Moreira no Novo Ho-

rizonte, o salão da Igreja de Bacaetava, o Assentamento Ipanema da
Área 2, a Praça Joaquina Ferreira
de Matos em Bela Vista e o Campo
de Futebol em George Oetterer
receberam centenas de pessoas
que passaram pelos locais durante
o dia para prestigiar os eventos.
Em George Oetterer, as
atividades contaram com uma
ação a mais. Pelo segundo ano,
a parceria da ONG Caridade,
Amor em Ação com o projeto
Viva Melhor Idade e o Fundo
Social permitiram que mais de
100 cortes de cabelo gratuitos
fossem realizados, além de cerca
de mil lembranças que foram entregues as crianças participantes.
O prefeito municipal comenta
a importância da data e das parcerias realizadas para garantir diver-

timento aos pequenos iperoenses “Mais uma vez procuramos
garantir um dia de lazer e de
muitas atividades para nossas crianças, além de integrar as famílias.
Fico feliz com o retorno positivo das
atividades e agradeço a todos os
que se empenharam para a concre
tização de mais um dia das crianças.”.
Além das atividades promovidas pelo Poder Público, a
Prefeitura de Iperó não poderia
deixar de destacar os inúmeros
particulares que durante todo final
de semana realizaram festas em
ruas, distribuiram brinquedos, balas
e outras atividades como forma
de celebrar a data e proporcionar
lazer e alegria a nossas crianças.
Gestos como esses demonstram
a solidariedade de nossa população
e a preocupação com a cidade.■

Festa da Primavera da EM
Henory atrai mais de 500
pessoas
O início da primavera foi
celebrado pela escola municipal
Profª Henory de Campos Góes com
uma festa para toda comunidade e
reuniu centenas de pessoas no Pólo
Cultural. Com objetivo de mostrar
aos alunos e à comunidade a necessidade de cuidado com o meio
ambiente externo e interno, a escola
desenvolveu atividades ensinando
sobre cuidados com a natureza
e também com nossas emoções.
Durante a festa os participantes
tinham acesso a um painel no qual
poderiam escrever motivos para viver e ser feliz, deixar mensagens de
autoestima e conhecer mais sobre
a campanha “Setembro Amarelo”.
Na ocasião, com a chegada do
mês de outubro, também foram
destacadas ações sobre a campanha “Outubro Rosa” por meio da
distribuição de rosas ao público.
Além das atividades, a Festa da
Primavera também contou com muitas opções de comes e bebes, brincadeiras como pula pula, pescaria,
bingo, gincana e ainda com mudas
de temperos e flores doadas pela
secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo. Na ocasião também houve a
escolha da Miss Primavera, apresen-

tações musicais dos alunos e bingo.
As gincanas que foram realizadas na unidade tiveram como
vencedores o 8º ano B (manhã)
representado pelo professor Fernando de Jesus Rosa e o 6º ano
F (vespertino) que tinha como
representante a professora Zélia
Vieira Machado. As turmas vencedoras farão um passeio para um
shopping na cidade de Sorocaba.
Já o concurso de Miss Primavera
2019, elegeu a aluna do 9º ano
A, Gabryele de Sousa Ramos,
que foi premiada com um tablet.
A coordenadora pedagógica
da unidade, Regina Célia, conta
que a festa foi um sucesso. “Agradecemos o empenho de todos os
envolvidos, nossa equipe gestora a
comunidade escolar e as parcerias
com a Prefeitura, por meio das Secretarias de Meio Rural, Ambiente
e Turismo, Transportes e Serviços
Municipais e Saúde. Também
não podemos deixar de lembrar e
agradecer aos comerciantes locais
que sempre apoiam e ajudam
em nossas atividades. O melhor
resultado foi ver a festa cheia e
a alegria dos mais de 500 participantes. Isso não tem preço!”. ■

6 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

VESTIBULAR

Inscrições para Univesp estão abertas
Iperoenses podem se inscrever para cursos de Letras, Matemática,
Pedagogia, Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e
Engenharia da Computação
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp) abriu as inscrições
para o vestibular 2020 nessa
terça-feira, 15 de outubro,
em seu site oficial www.
vestibular.univesp.br. Os
candidatos inscritos serão
submetidos a uma prova
presencial, no dia 01 de dezembro, às 13h, para ingresso
em seu curso de escolha.
O polo da Univesp em Iperó
disponibiliza 10 vagas para
cursos de licenciatura e 10 vagas para área de computação,
sendo oferecido os cursos de
Letras, Pedagogia, Matemática, Tecnologia da Informação,
Ciência de Dados e Engenharia da Computação. Para
ingresso na instituição, não
há limite de idade, basta ter
concluído o ensino médio ou
estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. Os cursos são ministrados
através de EAD e totalmente
gratuitos. Já para a inscrição,
o candidato deve desembolsar o valor de R$ 45,00.
Nos primeiros dias, de
15/10, às 15h, até 18/10, às
15h, todas as pessoas inscritas
no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão
isenção da taxa. Também será
concedida a redução de 50%
do valor da taxa de inscrição,

em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro
de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio
ou equivalente, no 3º semestre da
Educação de Jovens e Adultos (EJA),
em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação
ou pós-graduação ou que recebam
remuneração mensal inferior a 2
(dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em
“redução de taxa” ou “isenção”.
As inscrições seguem abertas
até 14 de novembro. O local das
provas, que acontecerão no dia 01
de dezembro de 2019, às 13h, deve
ser divulgado no site vestibular.
univesp.br, em 28 de novembro.
O gabarito oficial também é disponibilizado no site, um dia depois
das provas. Em Iperó, o polo da
Univesp fica localizado na Escola
Municipal Henory de Campos Góes.
O início das aulas está previsto para fevereiro de 2019.
Cursos
Os cursos, totalmente gratuitos,
são realizados em Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades
acadêmicas, que incluem assistir

a videoaulas, acessar material
di dático, bibliotecas digitais e
tirar dúvidas do conteúdo com
tutorese facilitadores. Já os polos
são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura
(computadores, impressoras e
acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões
em grupo. No local, também
podem ser solicitados serviços
de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser
uma universidade pública, todas
as videoaulas também podem ser
acessadas pelo canal de youtube.
A Univesp
Criada em 2012, a Universidade
Virtual do Estado de São Paulo é
uma instituição exclusivamente
de educação a distância, mantida
pelo Governo do Estado de São
Paulo e vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus principais
parceiros, destacam-se o Centro
Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp. A Univesp conta com mais de 31 mil
alunos matriculados e está presente em 350 polos do Estado,
localizados em 312 municípios,
mais de 47% do território paulista. No município de Iperó, que
teve seu polo fundado no início
de 2018, o vestibular da Univesp
será realizado pela terceira vez. ■

CONVÊNIOS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Ceriso assina convênio
para reforçar plano de
saneamento básico da RMS
O presidente do Consórcio
de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (Ceriso), Vanderlei
Polizeli, assinou, na manhã desta
sexta-feira (18), convênio de 2,5 milhões de reais para a revisão dos planos de saneamento básico da Região
Metropolitana de Sorocaba - RMS.
Ao todo, 27 cidades serão beneficiadas, inclusive o município de Iperó.
A medida tem como objetivo
o avanço das políticas ambientais
da região, resolvendo o impasse
de muitos municípios do Estado
de São Paulo que não possuem ou
não mantêm atualizado seu plano
municipal de saneamento básico.
Segundo o presidente do Consórcio,
Vanderlei Polizeli, também prefeito
de Iperó, a assinatura do convênio
é de extrema importância para o
melhoramento da qualidade de
vida de toda a população da RMS.

“Com recursos do FEHIDRO
[Fundo Estadual de Recursos Hídricos], trabalharemos para que
os 27 municípios que compõem a
RMS sejam beneficiados em suas
estruturas de saneamento básico,
proporcionando a garantia e o melhoramento desse direito à população. Agradeço a todos que estão
participando desse progresso e tornando, através de muito trabalho,
nossa região mais desenvolvida ambientalmente”, comentou Polizeli.
Os municípios que formam o
Ceriso são Araçariguama, Alambari, Alumínio, Araçoiaba da Serra,
Bofete, Boituva, Cabreúva, Capela
do Alto, Cerquilho, Cesário Lange,
Ibiúna, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Piedade, Pereiras,
Porangaba, Porto Feliz, Salto de
Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí, Tietê, Vargem Grande
Paulista, Votorantim e Iperó. ■

