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ATOS OFICIAIS
ATO DO PRESIDENTE
N.º 003/2021.

#PREFEITURADEIPERÓ

UCZktVgu2h5wOINQeE2Ieqgw e
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
facebook: https://www.facebook. EXTRATO DO CONTRATO N.º 003/2021
com/camaraipero/ ;
O Presidente da Câmara Municipal Artigo 4.º - Este Ato entrará em CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
de Iperó, no uso de suas atribuições vigor na data de sua publicação. DE IPERÓ
legais e regimentais, em especial em
CONTRATADA: LUIZ LOZZANO SANobservância ao artigo 26, I, alínea “e” Sala de Sessões “Grácio Antonio CHES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
do Regimento Interno desta Casa de Vieira” em 05 de março de 2021. ADVOCACIA
Leis, faz saber que:
MODALIDADE: Convite n.º 001/2021 –
Considerando o Decreto Estadual Nº
Angelo Valário Sobrinho
Processo nº 003/2021
65.545, de 03/03/2021 – que “EstenPresidente
OBJETO: Serviços de consultoria e assesde a medida de quarentena que trata
soria jurídica nas áreas de direito público
o Decreto n.º64.881, de 22 de março
Publicado e registrado nesta
e administrativo bem como consultoria
de 2020, institui no âmbito do Plano secretaria em 05 de março de 2021. e assessoria na área administrativa, para
São Paulo, disciplina excepcional e
rotina cotidiana da Câmara Municipal
dá providências correlatas”;
de Iperó.
Considerando o Decreto Municipal CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ ASSINATURA: 16/02/2021
n.º2.122, de 05 de março de 2021
EXTRATO DO CONTRATO
VIGÊNCIA: 12 meses
que “Dispõe sobre novas medidas
N.º 001/2021
VALOR GLOBAL: R$ 90.000,00 (noventa
temporária e emergenciais de premil reais)
venção de contágio pelo COVID-19,
sobre o retorno à Fase Vermelha do CONTRATANTE: CÂMARA MUNIAngelo Valário Sobrinho
Plano São Paulo e dá outras provi- CIPAL DE IPERÓ
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
dências”;
CONTRATADA: COFEE BLENT LTDA
Considerando a necessidade de esta- MODALIDADE: Dispensa n.º
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
belecer procedimentos e regras para 002/2021 – Processo nº 002/2021 EXTRATO DO CONTRATO N.º 004/2021
fins de prevenção à infecção e pro- OBJETO: Locação de uma máquina
pagação do Coronavírus (COVID-19), de café com competência para a CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
no âmbito da Câmara Municipal de realização de 500 bebidas mensais DE IPERÓ
Iperó;
mais o fornecimento de insumos. CONTRATADA: L. F. JUNIOR TATUÍ – ME
Considerando o Artigo 21, IV, “c” ASSINATURA: 19/01/2021
MODALIDADE: Convite n.º 002/2021 –
do Regimento Interno da Câmara VIGÊNCIA: 12 meses
Processo nº 004/2021
Municipal de Iperó dispõe ser com- VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis OBJETO: prestação de serviços especiapetência do Presidente zelar pelos mil reais)
lizados em filmagem, operação de áudio
prazos do Processo Legislativo;
e som, transmissão ao vivo via portal
RESOLVE:
TV Câmara e hospedagem dos vídeos
Artigo 1.º - Em decorrência da nova
Angelo Valário Sobrinho
em servidor profissional, das sessões
medida do Plano São Paulo, que
Presidente da Câmara
legislativas, audiências públicas e eventos
estabelece a FASE VERMELHA em
Municipal de Iperó
internos e externos do Poder Legislativo.
todos os dias e horários na região de
ASSINATURA: 19/02/2021
Sorocaba, com base no Decreto EsVIGÊNCIA: 12 meses
tadual nº 65.545, de 03 de março de CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ VALOR GLOBAL: R$ 80.400,00 (oitenta
2021, a Câmara Municipal de Iperó
EXTRATO DO CONTRATO
mil e quatrocentos reais)
informa que estarão SUSPENSOS OS
N.º 002/2021
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS de 06
Angelo Valário Sobrinho
de março a 19 de março.
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
Artigo 2.º - No período descrito no CONTRATANTE: CÂMARA MUNIartigo 1º, os canais de comunicação CIPAL DE IPERÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
para os munícipes terem acesso aos CONTRATADA: WKSTI TECNOLO- EXTRATO DO CONTRATO N.º 005/2021
serviços públicos à distância serão GIA LTDA
reforçados no horário compreendido M O DA L I DA D E : C o n v i t e n . º CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
entre as 8h e 17h.
003/2021 – Processo nº 005/2021 DE IPERÓ
Parágrafo único - O atendimento OBJETO: Serviços especializados CONTRATADA: TECNOPRINT ELEserá realizado através do site oficial em manutenção dos equipamentos TROELETRONICA LTDA
da Câmara no endereço eletrônico: de informática da Câmara Municipal MODALIDADE: Convite n.º 004/2021 –
http://camaraipero.sp.gov.br/ aces- de Iperó.
Processo nº 008/2021
sando os canais de atendimento ASSINATURA: 17/02/2021
OBJETO: serviços especializados em
online, como a Ouvidoria, e-Sic, VIGÊNCIA: 12 meses
locação de equipamentos de informática
Whatsapp (15) 3266-3446 e por meio VALOR GLOBAL: R$ 45.600,00 (qua- (impressoras) para uso do Poder Legislade e-mail secretaria@camaraipero. renta e cinco mil e seiscentos reais) tivo Municipal.
sp.gov.br
ASSINATURA: 19/02/2021
Artigo 3.º - As sessões ordinárias
VIGÊNCIA: 12 meses
acontecerão normalmente todas
Angelo Valário Sobrinho
VALOR GLOBAL: R$ 25.200,00 (vinte e
as terças-feiras, a partir das 19h,
Presidente da Câmara
cinco mil e duzentos reais)
SEM A PRESENÇA PÚBLICO, e poMunicipal de Iperó
derão ser assistidas pelo youtuAngelo Valário Sobrinho
be: https://youtube.com/channel/
Presidente da Câmara Municipal de Iperó

CINTIA CORREA LEITE
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 007/2021 Função: Fiscal da Visa
Escolaridade: Técnico
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL Formação: Patologia Clínica
Credencial: 17412
DE IPERÓ
CONTRATADA: GERSON JOSE DE AL- Carga Horária: 40h
MEIDA - ME
MODALIDADE: Dispensa n.º 014/2021 RICARDO CAMPILONGO
Função:Fiscal
– Processo nº 020/2021
OBJETO: Reforma do departamento Escolaridade: Superior
administrativo do prédio da câmara, Formação: Administração
com fornecimento de mão-de-obra e Credencial: 9657
materiais necessários, especificamente: Carga Horária: 40h
pintura de 110 m2 de forro, pintura de
120 m2 de paredes, revisão da rede EDUARDO KENJI M. DE SOUZA
elétrica e instalação de luminárias, bem Função: Membro
Escolaridade: Superior
como a limpeza final do ambiente
Formação: CAU
ASSINATURA: 05/03/2021
Credencial: 10235
VIGÊNCIA: 01 mês
VALOR GLOBAL: R$ 6.720,00 (seis mil Carga Horária: 2h
setecentos e vinte reais)
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE INSCRIÇÃO PREVISTO PARA
O EDITAL DE PROCESSO DE
SELEÇÃO SECE Nº 001/2021

REGULAMENTO - CONCURSO
FOTOGRÁFICO AMADOR
IPERÓ 56 ANOS
“CARTÃO POSTAL DE IPERÓ”

Estabelece o regulamento de inscrição,
seleção e escolha do Concurso Fotográfico
O Secretário de Educação, Cultura e – “Cartão Postal de Iperó” em comemoraEsportes, CONSIDERANDO o Edital de ção aos 56 anos de emancipação político
Seleção SECE nº 001, de 05 de março de administrativa de Iperó-SP
2021, torna pública a PRORROGAÇÃO do
1. DA PROPOSTA
prazo de inscrição de professores titulares, adjuntos e contratados interessados 1.1. A proposta do Cartão Postal de
em gravar videoaulas com o escopo de Iperó é dar visibilidade às mais variadas
apoiar o processo de ensino remoto formas de expressão fotográfica, sem
e/ou híbrido, previsto no Item 2.2. do restrição de temática ou de abordagem
referido Edital, até as 17h do dia 16 de que retratem um aspecto da cidade, um
local histórico ou uma cena do cotidiano
março de 2021.
sob diferentes olhares da cidade nos seus
56 anos de emancipação político-admiIperó, 11 de março de 2021
nistrativa.
1.2. A coordenação do concurso será
JOSÉ AMILTON DE CAMARGO
de responsabilidade da Secretaria de
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,
Meio Rural, Ambiente e Turismo - SERAT.
CULTURA E ESPORTES
IPERÓ, 12 DE MARÇO DE 2021
Em atendimento aos dispositivos legais
pertinentes fica designada a equipe de
Vigilância Sanitária Municipal com a finalidade de promover ações que visem
à proteção, promoção e preservação da
saúde, no que se refere às atividades de
interesse à saúde e meio ambiente, nele
incluído o do trabalho.
BRUNO CORREA
Função: Diretor da Visa
Escolaridade: Superior
Formação: CREF
Credencial: 10275
Carga Horária: 40h

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Os interessados em participar do
concurso deverão submeter as fotografias obedecendo as regras estabelecidas
neste regulamento.
2.2. Poderão participar do concurso
quaisquer pessoas interessadas sem
qualquer restrição de área de atuação,
profissão, local de residência, idade ou
qualquer outra circunstância, exceto,
servidores da Prefeitura de Iperó, integrantes da Comissão Organizadora, da
Comissão de Pré-Seleção e fotógrafos
profissionais.
2.3. As inscrições serão realizadas no
período compreendido entre 10 e 15 de
março com encerramento às 23:59 horas.
2.4. As inscrições serão realizadas
única e exclusivamente pela internet
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por meio do e-mail: serat@ipero.sp.
gov.br e, além da fotografia, deverão
constar nome completo, endereço e
telefone do participante.
2.5. As inscrições realizadas após
o horário indicado no item 2.3. serão
automaticamente desclassificadas.
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por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado.
4.4. Fica estabelecido que os direitos
de uso de imagem de terceiros ou do
conteúdo enviado são de inteira responsabilidade do proponente.
4.5. Caso constatada qualquer irregularidade ou possível fraude, os
3. DAS FOTOGRAFIAS
participantes serão automaticamente
E CATEGORIAS
excluídos, sem prejuízo das responsa3.1. Cada participante poderá ins- bilizações civis e penais cabíveis.
crever até 3 (três) fotografias e, caso
classificado, concorrerá com apenas
5. DA PRÉ-SELEÇÃO
uma delas.
5.1. Encerradas as inscrições, as foto3.2. Somente serão aceitas fotogra- grafias inscritas no Concurso Fotográfias que estejam em conformidade fico Amador – Cartão Postal de Iperó
com a temática entre as seguintes serão avaliadas por uma Comissão de
categorias:
Pré-Seleção.
3.2.1. Cena de Rua - Cenas urbanas 5.2. A Comissão será composta de 5
envolvendo pessoas e ação, detalhes (cinco) membros, entre profissionais
captados na cidade, grafismos de reconhecidos na área, residentes em
prédios e construções;
Iperó e membros da Comissão Orga3.2.2. Histórica - Trabalhos que docu- nizadora das Atividades em Comemomentam a história da cidade, do patri- ração aos 56 Anos de Emancipação
mônio cultural e de pessoas em suas de Iperó.
relações sociais, culturais e econô- 5.3. A Comissão de Pré-Seleção avamicas e/ou com o ambiente natural; liará todas as fotografias inscritas e
3.2.3. Natureza - Vida selvagem, selecionará 20 (vinte) fotografias para
macrofotografia, fotos que envolvam a etapa final do concurso que contará
elementos naturais, como plantas, com a participação popular.
minerais e animais;
5.4. A pré-seleção considerará a coe3.2.4. Paisagem - Representação de rência com o tema, a emoção captada
espaços urbanos, naturais ou rurais pela foto, a beleza plástica da imagem
em que a presença humana é um e a resolução da fotografia.
elemento secundário; imagens de 5.5. Os membros da Comissão de Précenários noturnos e astrofotografia. -Seleção serão revelados no momento
3.3. As imagens devem ser enviadas da apresentação dos finalistas.
em formato digital, com boa resolução e legenda criada pelo autor e não
6. DA SELEÇÃO POPULAR
poderão ser alteradas após o envio. 6.1. As 20 (vinte) fotografias selecio3.4.Não serão aceitas fotografias que: nadas serão disponibilizadas no perfil
3.4.1. Estejam gravadas com marca oficial da Prefeitura Municipal de Iperó
d’água, símbolos, assinaturas ou no Facebook (https://www.facebook.
quaisquer ícones que possam iden- com/PrefeituraDeIpero) e veiculadas
tificar o autor;
em álbum próprio com título do Con3.4.2. Tenham concorrido em outros curso Fotográfico Amador – Cartão
concursos;
Postal de Iperó.
3.4.3. Tenham recebido alguma 6.2. Somente serão consideradas vápremiação;
lidas as curtidas na página oficial da
3.4.4. Sejam tiradas com uso de drone. Prefeitura de Iperó.
6.3. As 3 (três) fotografias que tiverem
4. DA RESPONSABILIDADE
o maior número de curtidas no perío4.1. Os inscritos ou seus repre- do compreendido entre 16 e 20 de
sentantes legais são os únicos res- março às 20 horas serão consideradas
ponsáveis pela qualidade visual e de as vencedoras do concurso, as curtidas
conteúdo dos arquivos, assim como após esse horário serão automaticapelas demais informações enviadas. mente desconsideradas.
4.2. A responsabilidade pela utilização de todo e qualquer bem de
7. DO RESULTADO FINAL
titularidade de terceiros protegido 7.1. O resultado final e oficial do
pela legislação de direitos autorais, concurso será divulgado no dia 21/03
inclusive do direito de imagem, será na página do Facebook oficial da Preinteira e exclusivamente do partici- feitura de Iperó após conferência da
pante que inscreveu a foto.
Comissão Organizadora.
4.3. O participante que se inscrever
declara a plena autoria das obras a se8. DA PREMIAÇÃO
rem expostas e a inexistência de plá- 8.1. Todos os 20 (vinte) finalistas
gio de obras e/ou projetos inscritos, receberão certificado digital de partibem como, garante ter a autorização cipação do concurso.
de terceiros que, porventura, tenham 8.1. Os vencedores serão premiados
direitos conexos sobre a produção ar- da seguinte forma:
tística, responsabilizando-se inclusive 8.1.1.Primeiro Lugar - Um aparelho

celular, marca Motorola, modelo Moto G9 Play;
DECRETO Nº 2.127,
8.1.2. Segundo Lugar - Um aparelho celular, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
marca Motorola, modelo Moto G8 Play;
8.1.3. Terceiro Lugar - Um tablete, marca Po- “Dispõe sobre novas medidas temsitivo, de 32 gigas.
porárias e, principalmente, emer8.2. A Prefeitura de Iperó adotará as providên- genciais de prevenção de contágio
cias para que as 20 (vinte) fotografias finalistas pelo COVID-19, seguindo as diretrisejam consideradas como “cartões postais” da zes do Plano São Paulo e dá outras
cidade consignando os créditos aos respectivos providências.”
autores.
8.3. A premiação dar-se-à ate´o dia 23 de março LEONARDO ROBERTO FOLIM,
de 2021 em local a ser definido de acordo com a Prefeito do Município de Iperó,
restrição e orientação do Plano São Paulo na data. Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;
9. DOS DIREITOS AUTORAIS
CONSIDERANDO o Decreto EstaE DE USO DE IMAGEM
dual nº 65.545 de 03 de março de
9.1. Todos os participantes inscritos autorizam 2021 que “Estende a medida de
a Prefeitura de Iperó a utilizar as imagens das quarentena que trata o Decreto nº
fotografias inscritas, sem quaisquer ônus e a 64.881, de 22 de março de 2020,
qualquer tempo, nos seguintes meios:
institui no âmbito do Plano São
9.1.1. Site, redes sociais e materiais impressos Paulo, disciplina excepcional e dá
e/ou digitais próprios ou de parceiros;
providências correlatadas”;
9.1.2. Exposições e projeções em eventos pró- CONSIDERANDO, por fim, as mediprios ou de parceiros;
das já estabelecidas anteriormente
9.1.3. Livros e revistas impressas e/ou digitais; pelo Município;
9.1.4. Divulgações de cunho histórico e/ou
turístico;
DECRETA
9.1.5. Em formato de cartão postal.
9.1. A simples inscrição autoriza o uso sem a Art. 1º. Ficam estabelecidas novas
necessidade de autorização expressa para qual- medidas e regras de funcionamenquer dos fins previstos no item 9.1.
to em razão da nova fase do ‘Plano
9.2. A utilização das fotografias premiadas São Paulo’, que coloca o Estado e
não implicará em perda dos direitos autorais seus Municípios na fase emergenou morais sobre as fotografias, podendo ser cial, sendo:
as imagens utilizadas em outro contexto pelos I – Fechamento de todas as atirespectivos autores sem a necessidade de prévia vidades, à exceção de farmácias,
autorização da Prefeitura de Iperó.
serviços de saúde, serviços de
9.3. A Prefeitura de Iperó compromete-se a fazer assistência social, clínicas, açouconstar os devidos créditos, em toda e qualquer gues, mercearias, padarias, postos
veiculação das fotografias.
de combustível, agropecuárias,
oficinas mecânicas e borracharias,
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
serviços de limpeza, serviços de
10.1. O ato de inscrição implica na plena con- segurança, distribuidoras de água
cordância com os termos previstos neste regu- e gás, mercados e supermercados,
lamento, concordando, desde já, todos os parti- bancos, correios, lotéricas, tabelião
cipantes com a divulgação das fotografias e no- de notas (mediante agendamento)
mes com vinculados a inscrição neste concurso. e indústrias.
10.2. O descumprimento de quaisquer re- II – Todos os escritórios deverão
gras estabelecidas neste regulamen- exercer suas atividades com teletrato, a critério da Comissão Organizadora, balho, podendo, excepcionalmente
poderá ensejar a desclassificação da fo- ser de forma interna, com agendatografia inscrita e respectivo participante. mento individual para atendimento.
10.3.
As decisões da Comissão Organizadora serão III - Proibição de consumo de alisoberanas e irrecorríveis.
mentos em bares, conveniências,
10.4. As dúvidas poderão ser encaminhadas lanchonetes, pizzarias, restaurana qualquer tempo para o e-mail: serat@ipero. tes e similares, sendo permitidos
sp.gov.br ou pelo telefone 15 3266-3694.
apenas os serviços na modalidade
10.5. O Concurso Fotográfico Amador – Car- entrega (delivery) por período de
tão Postal de Iperó é um desafio fotográfico de 24h e retirada no local (drive thru)
caráter cultural e turístico, participação gratuita até às 20h, inclusive para as demais
e realizado pela Prefeitura de Iperó.
atividades cujo atendimento pre10.6. Fica eleita a Comarca de Boituva-SP para sencial esteja proibido.
dirimir quaisquer dúvidas quanto ao presente Art. 2º. As igrejas, templos e
regulamento.
centros religiosos deverão realizar
suas atividades pela internet, sendo
Iperó, 1º de março de 2021.
proibidos os encontros que possam
gerar a aglomeração de pessoas,
Leonardo Roberto Folim
sem prejuízo do recebimento de
Prefeito
fiéis para orações e orientação
religiosa em formato individual,
Elisangela Ferreira Lima
seguindo regras sanitárias e de
Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo distanciamento social para mitigar
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a circulação do vírus do Covid-19.
Art. 3º. Ficam proibidas todas as
atividades esportivas coletivas, tais
como: partidas de futebol, vôlei, basquetebol, entre outras que possam
gerar aglomeração.
Art.4º. Fica determinada a suspensão dos atendimentos presenciais
em todos os setores da Prefeitura
de Iperó, exceto, nas áreas da saúde,
da assistência social, da segurança,
da educação, dos serviços urbanos e
demais setores essenciais ao funcionamento da máquina pública.
Parágrafo único. Os atendimentos
telefônicos pelo número (15) 34599999 para orientação da população,
das 8 às 16 horas, pelo site da Prefeitura (HTTP://www.ipero.sp.gov.
br/fale-conosco/) pelo aplicativo ou
site do E-Ouve (ipero.eouve.com.br)
serão mantidos.
Art. 5º. Todos os setores com permissão para funcionamento deverão
observar as recomendações dos
órgãos de fiscalização e as regras
específicas fixadas no Decreto Municipal nº 2.005 de 14 de abril de
2020 e a obrigatoriedade do uso de
máscara de proteção facial constante do Decreto Municipal nº2.007, de
04 de maio de 2020.
Art.6º. Para o fim de restrição de
serviços e atividades em decorrência
da pandemia, fica o Município integralmente na fase emergencial nos
dias 15 a 30 de março de 2021, sendo que a população deverá cumprir
o toque de recolher das 20h às 05h.
Art.7º. A medida de quarentena se
estende até 09 de abril de 2021, em
cumprimento ao Decreto Estadual
nº 65.545, de 03 de março de 2021.
Art.8º. Fica estabelecido que o horário de funcionamento para todos
os setores não seja superior a 10h
(dez horas) diárias, desde que não
ultrapasse às 20h.
Art.9º. Este decreto entrará em
vigor na data de 15.03.2021, produzindo efeitos imediatos e revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 12 DE MARÇO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
Publicado nesta Secretaria,
em 12 de março de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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PREVENÇÃO

Prefeitura segue com
higienização de vias
públicas e locais de
grande circulação

A Prefeitura deu conti- ventiva realizada pela Prenuidade ao processo de feitura contra o Covid-19.
higienização de vias pú- Porém, é importante desblicas e locais de grande tacar que não dispensa o
circulação nesta sema- cuidado individual de tona. A ação, que é uma dos. Continue fazendo sua
parceria com a Sabesp, parte, saia de casa apenas
está acontecendo quin- para o necessário, use mászenalmente em Iperó cara e redobre seus hábitos
e deve percorrer toda a de higiene.
cidade até o final desta “Estamos enfrentando um
sexta-feira (12).
momento extremamente
A pulverização está sen- delicado da pandemia e a
do realizada com uma higienização, que percorre
solução de água com todo o município, é uma
hipoclorito de sódio, que importante ação contra a
neutraliza a ação do co- propagação do vírus. Mas
ronavírus. O processo de vale destacar que precisahigienização, que acon- mos que cada um reforce
tece em vias públicas e os cuidados e faça a sua
locais de grande circula- parte!” destaca o prefeito
ção, é uma medida pre- municipal. ■

MELHORIAS

Obras são iniciadas na
Rua Mauá
A Prefeitura de Iperó, em outros pontos da cidapor meio da Secretaria de. No total, será investido
de Obras, iniciou, na ma- R$102.191,63 nos serviços
nhã de ontem 11, obras citados. A primeira etapa
na Rua Mauá. No local, dessas obras, ou seja, na
será executada uma Rua Mauá, tem um prazo
nova rede de drena- de execução de 30 dias.
gem, com substituição “As obras que serão execuda parte antiga da rede tadas na Rua Mauá caracexistente. Além disso, terizam mais um avanço
ainda serão executadas para a cidade. Nosso objetambém novas bocas de tivo é garantir melhor qualobo, novo pavimento e lidade para os pedestres e
novas calçadas.
motoristas, que em dias de
De acordo com a progra- chuva enfrentam grandes
mação completa com transtornos no local. Vatodas as benfeitorias mos continuar trabalhanrealizadas em homena- do arduamente para que
gem ao aniversário da problemas antigos da cidacidade, além da rua em de sejam resolvidos o mais
questão, obras de revita- rápido possível”, comentou
lização serão realizadas o Prefeito. ■
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CARTÃO POSTAL

Prefeitura promove
Concurso Fotográfico
Amador em homenagem
ao aniversário da cidade

A Prefeitura de Iperó, da imagem e a resolução
por meio da Secretaria da fotografia. Após a préde Meio Rural, Ambiente -seleção, as fotos serão
e Turismo - SERAT e em publicadas no facebook da
parceria com a empresa Prefeitura, e as 3 fotos mais
Veolia, está realizando curtidas no período comum Concurso Fotográ- preendido entre 16 e 17 de
fico Amador para ho- março até às 20 horas semenagear a cidade de rão serão consideradas as
Iperó em seus 56 anos. vencedoras do concurso.
As 3 fotos vencedoras O prefeito de Iperó, Leonarserão consideradas os do Folim comentou sobre
novos cartões portais de a ação. “Em comemoraIperó, via projeto de Lei ção aos 56 anos de Iperó,
que será encaminhado o concurso promove a
ao Legislativo.
criatividade e a curiosiPara participar é mui- dade dos iperoenses em
to simples, basta você enxergar a nossa cidade
enviar até 3 fotografias com outros olhos. A sua
para o e-mail serat@ foto pode ser considerada
ipero.sp.gov.br com seu of icialmente um cartão
nome completo, en- postal de Iperó, e o mais
dereço e telefone para importante é que basta
contato até o dia 15 de ter um celular e amor pela
março. É importante cidade. Agradeço a parceconferir o regulamento ria da empresa Veolia e da
completo no link www. Câmara Municipal. Vamos
ipero.sp.gov.br/ipero- em frente com muito tra-56-anos/ para ficar por balho nesse mês do anidentro de todas as re- versário de nossa Iperó!”.
gras e informações.
Dúvidas podem ser
A comissão organizado- esclarecidas através do
ra do concurso “Cartão telefone (15) 3266-3694 Postal de Iperó” pré-se- SERAT. Participe! Quem
lecionará 20 fotos das sabe você garante um
enviadas levando em prêmio incrível e ainda
consideração o tema, a uma foto tirada do seu
emoção captada pela celular se torna o novo
foto, a beleza plástica cartão postal de Iperó? ■

IPERÓ 56 ANOS

Prefeitura divulga programação especial para o mês
de aniversário da cidade
A Prefeitura divulgou na março é muito esperado
última quarta-feira, uma em nossa cidade. E, já que
programação especial nós não podemos realizar
que marca a comemo- os tradicionais eventos
ração do aniversário de comemorativos, usamos
56 anos da cidade.
a criatividade para trazer
Ações, projetos e even- benfeitorias, entretenitos virtuais devem acon- mento e avanços para a
tecer entre os dias 10 e 31 nossa cidade. Vamos celede março. O prefeito co- brar o carinho que temos
mentou sobre as ações por Iperó!”.
de aniversário. “O mês Confira na íntegra todas
de aniversário de Iperó é as ações que devem aconespecial para todos nós, tecer nos próximos dias.■
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COMEMORAÇÕES

TODOS CONTRA DENGUE

LIVE CULTURAL
Iperó 56 anos

Vigilância Epidemiológica
segue com nebulização

Anota aí! De 19 a 21 de Iperó com muita músimarço comemoramos ca, apresentações e leijuntos, cada um na sua lões em prol do Fundo
casa, o aniversário de Social de Solidariedade! ■

Na manhã desta sexta- sobre o alto índice de casos
-feira, mais de 60 casas na região e a Prefeitura e
foram nebulizadas no suas equipes continuam
Centro de Iperó, seguin- fortalecendo ações de predo as ações em preven- venção e trabalhando arção ao Aedes Aegypti. duamente para que essa
Até o momento foram doença não se propague
registrados 27 notifica- novamente em nosso muções, onde 7 foram po- nicípio.
sitivos, 13 negativos e 7 Continue fazendo a sua
ainda estão aguardando parte e se você ver um poso resultado.
sível foco de dengue, inforEm Fevereiro, o municí- me a secretaria de saúde,
pio recebeu um alerta pelo telefone: 3266-1201. ■
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