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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1023,
DE 28 DE JUNHO DE 2.021.

de sua publicação, revogadas as dispo- de 78,395m com azimute de 156º46’15”
RESOLUÇÃO N.º 001/2021
até o ponto PT-P2-08, daí deflete à essições em contrário.
querda e segue à distância de 66,528m
(AUTORIA: MESA DIRETORA DA
“Retifica o artigo 1º da Lei Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, com azimute de 156º20’53” até o ponto
CÂMARA MUNICIPAL)
nº 908, de 16 de dezembro de 2016,
PT-P2-09, daí deflete à direita e segue à
EM 28 DE JUNHO DE 2.021.
que dispõe sobre a ‘Denominação de
distância de 94,993m com azimute de “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
Logradouro Público.’”
157º07’20” até o ponto PT-P2-10, daí suplementar ao orçamento vigente e dá outras
LEONARDO ROBERTO FOLIM
deflete à esquerda e segue à distância
Prefeito de Iperó
providências”.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito
de 10,889m com azimute de 155º00’42”
do Município de Iperó, Estado de São
até o ponto PT-P2-11, daí deflete à A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
Publicada nesta Secretaria,
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
direita e segue à distância de 10,426m DE IPERÓ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE
em 28 de Junho de 2021.
FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
com azimute de 156º54’09” até o ponto SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, FAZ
APROVOU E ELE SANCIONA E PROPT-P2-12, daí deflete à direita e segue SABER QUE A C MARA APROVOU A SEGUINTE
LUCIANA SANTUCCI
MULTA A SEGUINTE LEI:
à distância de 8,109m com azimute de RESOLUÇÃO:
Secretária de Governo
Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal
175º11’22” até o ponto PT-P2-13, daí Artigo 1.º - Fica aberto um Crédito Adicional Sunº 908, de 16 de dezembro de 2016,
deflete à esquerda e segue à distância plementar ao orçamento vigente da Câmara Muque dispõe sobre a “Denominação de
de 22,208m com azimute de 156º27’33” nicipal de Iperó, na importância de R$ 150.000,00
LEI Nº 1.022,
Logradouro Público” fica retificado e
até o ponto PT-P2-14, daí deflete à (cento e cinquenta mil reais), observando-se as
DE 28 DE JUNHO DE 2.021.
passa a vigorar com a seguinte redação:
direita e segue à distância de 92,612m classificações Institucional, Econômica, FuncioArt. 1º. Fica denominada de Rua Eucli- “Retifica o artigo 1º da Lei Municipal com azimute de 156º50’34” até o ponto nal-Programática e Despesa, a seguir:
des Antunes a rua localizada no bairro nº 907, de 16 de dezembro de 2016, PT-P2-15, daí deflete à direita e segue à
Sapetuba, deste Município, conforme que dispõe sobre a ‘Denominação de distância de 74,449m com azimute de
a descrição abaixo:
167º46’15” até o ponto PT-P2-16, daí
Logradouro Público.’”
Um terreno destinado ao sistema do
deflete à esquerda e segue à distância
sistema viário, Rua Euclides Antunes, LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito de 9,216m com azimute de 107º29’28”
com área de 5.198,51 m², com as se- do Município de Iperó, Estado de São até o ponto PT-P2-17, daí deflete à esguintes medidas e confrontações: Tem Paulo, no uso de suas atribuições legais, querda e segue à distância de 79,812m
início no vértice localizado na estrada FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL com azimute 347º46’04” até o ponto
Vicinal Antônio Antunes Filho, Km 3 + APROVOU E ELE SANCIONA E PRO- PT-P2-18, daí deflete à esquerda e
900m e imóvel matriculado sob o nº MULTA A SEGUINTE LEI:
segue à distância de 115,304m com azi- Artigo 2.º - O Crédito Adicional Suplementar de
4.786, CSN 12.094-9, segue a distân- Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal mute de 336º24’43” até o ponto PT-P2- que trata o art. 1.º será coberto com os recursos
cia de 389,59m com azimute de 305º nº 907, de 16 de dezembro de 2016, 19, confrontando com a Fazenda Santa aludidos no artigo 43, parágrafo 1.º, inciso III, da
41’44” até o ponto PT-P1-19, confron- que dispõe sobre a “Denominação de Maria, matriculado sob o nº 23.141, Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 150.000,00
tando com o imóvel matriculado sob o Logradouro Público” fica retificado e CNS 14.652-2; daí deflete à direita e (cento e cinquenta mil reais), anulando-se parnº 4.786, CNS 12.094-9; daí deflete à es- passa a vigorar com a seguinte redação: segue à distância de 8,06 com azimute cialmente a seguinte dotação:
querda e segue à distância de 144,920m Art. 1º. Fica denominada de Rua Maria de 335º25’01” até o ponto PT-P1-21,
com azimute de 292º36’43” até o ponto Zilda Antunes a rua localizada no bairro início desta descrição, confrontando
PT-P1-20, daí deflete à direita e segue à Sapetuba, deste Município, conforme a estrada Rua Euclides Antunes, encerdistância de 250,344m com azimute de descrição abaixo:
rando esta descrição.
292º24’51” até o ponto PT-P1-19 con- Um terreno destinado ao sistema do Art. 2º. Os demais artigos da Lei Mufrontando com o imóvel denominado sistema viário, Rua Maria Zilda Antunes, nicipal nº 907, de 16 de dezembro de
Fazenda Santa Maria, matriculado sob com área de 3.807,61 m², com as se- 2016 permanecerão inalterados.
o nº 23.141, CNS 14.652-2; daí deflete guintes medidas e confrontações: Tem Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data
à esquerda e segue à distância de início no ponto PT-P1-21 e no vértice de sua publicação, revogadas as dispo- Artigo 3.º - Ficam, em decorrência da presente,
8,06m com azimute de 175º25’01” até formado pelas Ruas Maria Zilda Antu- sições em contrário.
alteradas as peças orçamentárias vigentes.
o ponto PT-P2-19, confrontando com nes, Euclides Antunes na Fazenda Santa
Artigo 4.º - Esta Resolução entrará em vigor na
a rua Maria Zilda Antunes; daí deflete Maria, matriculado sob o nº 23.141, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, data da publicação do Decreto Executivo.
à esquerda e segue à distância de CNS 14.652-2; daí segue a distância de
EM 28 DE JUNHO DE 2.021.
397,76 com azimute de 113º21’41” até 88,981m com azimute de 337º53’07”
Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”,
o ponto PT-P2-20 confrontando com até o ponto PT-P1-22, daí deflete
LEONARDO ROBERTO FOLIM
em 11 de agosto de 2021.
o imóvel denominado Fazenda Santa à esquerda e segue à distância de
Prefeito de Iperó
Maria, matriculado sob o nº 23.141, 196,660 m com azimute de 335º20’39”
Angelo Valário Sobrino
CNS 14.652-2; daí deflete à esquerda até o ponto PT-P1-23, daí deflete
Publicada nesta Secretaria,
Presidente
e segue à distância de 381,08m com à esquerda e segue à distância de
em 28 de Junho de 2021.
azimute de 125º18’09” até o ponto 9,995m com azimute de 282º11’13” até
formado pelo vértice formado pela o ponto PT-P1-24, confrontando com
LUCIANA SANTUCCI
estrada Vicinal Antônio Antunes Filho, o imóvel denominado Fazenda Santa
Secretária de Governo
Km 3 + 900m e imóvel matriculado sob Maria, matriculado sob o nº 23.141,
o nº 4.786, CNS 12.094-9; daí deflete à CNS 14.652-2; daí deflete à esquerda
esquerda e segue à distância de 4.66m e segue à distância de 13,115m com
com azimute de 41º41’41”, início desta azimute de 160º04’22” até o ponto PTdescrição, confrontando com estrada P2-05, daí deflete à esquerda e segue à
Vicinal Antônio Antunes Filho, encer- distância de 11,930m com azimute de
rando esta descrição.
121º42’18” até o ponto PT-P2-06, daí
Art. 2º. Os demais artigos da Lei Mu- deflete à direita e segue à distância de
nicipal nº 908, de 16 de dezembro de 8,168m com azimute de 131º34’31” até
2016 permanecerão inalterados.
o ponto PT-P2-07, daí deflete à esquerArt. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da e segue à distância de 78,395m com
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Governo, comunica a convocação para o provimento de
cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 17.08.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- LISTA ESPECIAL- CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA- Classificado
de nº 01º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão
apresentar cópia acompanhada dos originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega
do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador
e do candidato que ficarão
retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem
ser obtidas diretamente no
Departamento de Recursos
Humanos.
Iperó, 13 de agosto de 2021.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Governo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 001/2020
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria
da Educação, Cultura e Esportes,
Considerando a necessidade em caráter emergencial para a função de Professor de Ensino
Fundamental II – Inglês;
Considerando que todos os classificados no
Processo Seletivo 01/2020 para este cargo
já foram convocados;
Considerando que todos os classificados no
Concurso Público 01/2020 para este cargo
já foram convocados em caráter temporário;
Comunica a convocação para o provimento
de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos
interessados a vaga para comparecer na data
e local abaixo determinados para atribuição
de aulas:
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
classificados nos termos do Edital do Processo
Seletivo n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 17.08.2021 HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –
PORTUGUÊS – Classificados do nº 02º ao 08º.
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, 13 de agosto de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020
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 temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de
Processo Seletivo Simplificado n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
DATA: 17.08.2021 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN-

TIL - Classificados de nº 23º e 24º.
LEI Nº 1.032,
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDADE 06 DE AGOSTO DE 2.021.
MENTAL I - Classificados de nº 36º e 37º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- “Declara de Utilidade Pública a Associação ‘Liga
MENTAL II- EDUCAÇÃO FISICA- BACHAREL- Jovens de Honra de Artes Marciais e Esporte de
Classificados de nº 01º e 02º.
Contato’ e dá outras providências.”
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do Muacompanhadas das vias originais da Carteira nicípio de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
acompanhado do respectivo Histórico Escolar MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA
no momento da atribuição;
E PROMULTA A SEGUINTE LEI:
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a
poderá ser efetivada por meio de procuração associação Liga Jovens de Honra de Artes Marmediante apresentação do respectivo instru- ciais e Esporte de Contato, devidamente cadasmento de mandato com firma reconhecida trada no CNPJ/MF sob o nº 34.061.186/0001acompanhado de cópias reprográficas do 00, com sede na Avenida Paulo Valário, nº 250,
documento de identidade do procurador e Jardim Vitorino, no Município de Iperó/SP.
do candidato, as quais não serão devolvidas; Art. 2º. A declaração de utilidade pública é
3- Os candidatos que forem convocados e concedida em razão das atividades desenvolque, eventualmente, ultrapassarem o número vidas pela entidade em defesa dos direitos
de vagas somente farão jus à escolha no caso sociais.
de não comparecimento ou de desistência Art. 3º. A associação deverá encaminhar,
dos que constarem com melhor classificação. anualmente, aos Poderes Executivo e LegisMais informações podem ser obtidas direta- lativo, relatório das atividades desenvolvidas,
mente na Divisão de Recursos Humanos.
declaração de que permanece cumprindo
os requisitos exigidos para a concessão de
Iperó, 13 de agosto de 2021.
declaração de utilidade pública e demais
documentos que possam influir ou alterar a
Divisão de Recursos Humanos
declaração ora concedida.
Secretaria de Educação,
Parágrafo único. Se não apresentados os doCultura e Esportes
cumentos constantes do caput deste artigo, a
entidade poderá ter revogada a declaração de
utilidade pública.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias.
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departa- Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de
mento de Recursos Humanos e da Secretaria publicação, revogando as disposições em
de Saúde, comunica a convocação para o contrário.
provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
classificados nos termos do Edital de ConEM 06 DE AGOSTO DE 2.021.
curso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
LEONARDO ROBERTO FOLIM
355 – Jardim Santa Cruz
Prefeito Municipal
DATA: 17.08.2021
HORÁRIO: 09h30min
Publicada nesta Secretaria,
CARGO: MOTORISTA- Classificado de nº 14º.
em 06 de Agosto de 2.021.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia
LUCIANA SANTUCCI
acompanhada dos originais da Carteira de
Secretária de Governo
Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo Histórico Escolar
no momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candidato que
ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem
o número de vagas somente escolherão em
caso do não comparecimento ou desistência
dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos
Humanos.
Iperó, 13 de agosto de 2021.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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DECRETO Nº 2.187,
DE 13 DE AGOSTO DE 2021
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LEI Nº 1.034,
DE 06 DE AGOSTO DE 2.021.

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional “Altera a denominação da Rua Princesa
suplementar ao orçamento vigente e dá outras Izabel, situada no Centro, para Rua
providências”
Joaquim Ramalhão”
(Autoria: Angelo Valário Sobrinho)
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São Paulo, no Ref.: Projeto de Lei do Legislativo Nº
uso de suas atribuições legais; e
028 /2021
CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2021, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito
de Iperó,
Municipal de Iperó, Estado de São
DECRETA:
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Artigo 1.º - Fica aberto um Crédito Adicional FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
Suplementar ao orçamento vigente da Câ- APROVOU E ELE SANCIONA E PROmara Municipal de Iperó, na importância de MULGA A SEGUINTE LEI:
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Art. 1º - Altera a denominação da
observando-se as classificações Institucional, Rua Princesa Izabel, situada no Centro,
Econômica, Funcional-Programática e Despesa, para Rua Joaquim Ramalhão, conforme
a seguir:
descrição abaixo:
Inicia-se no ponto 01, junto a Avenida
Vereador Dr. José Marques Penteado,
distante 60,00m (sessenta metros) da
esquina com a Rua Prestes Maia, deste
segue em linha reta até o ponto 02
por uma distância de 60,00m (sessenta
metros), deste deflete a direita em curva
por uma distância de 12,00m (doze
Artigo 2.º - O Crédito Adicional Suplementar metros) até o ponto 03, deste defleta a
de que trata o art. 1.º será coberto com os direita em linha reta até o ponto 04 por
recursos aludidos no artigo 43, parágrafo 1.º, uma distância de 348,50m(trezentos
inciso III, da Lei Federal 4.320/64, no valor de e quarenta e oito metros e cinquenta
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), centímetros), deste deflete a direita
anulando-se parcialmente a seguinte dotação: e segue por uma distância de 8,60m
(oito metros e sessenta centímetros)
até o ponto 05, deste segue em linha
reta até o ponto 06 por uma distância
de 356,10m(trezentos e cinquenta e
seis metros e dez centímetros), deste
deflete a esquerda por uma distância de
60,00m (sessenta metros) até o ponto
07, deste deflete a direita e segue por
uma distância de 8,60m (oito metros
e sessenta centímetros) até o início da
descrição.
Artigo 2° - O Poder Público fará a divulgação desta Lei às concessionárias
Artigo 3.º - Ficam, em decorrência da presen- de serviços públicos, empresas públite, alteradas as peças orçamentárias vigentes. cas e privadas, além de outros órgão
Artigo 4.º - Este Decreto entrará em vigor na e entidades da Administração direta
data de sua publicação, revogadas as disposi- e indireta.
ções em contrário.
Artigo 3° - As despesas decorrentes
desta Lei serão atendidas pelo Orçamento Vigente, suplementado se
PREFEITURA DE IPERÓ,
necessário.
13 DE AGOSTO DE 2021.
Artigo 4°- Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
06 DE AGOSTO DE 2.021
Publicado nesta Secretaria,
em 13 de Agosto de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo

LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
Publicada nesta Secretaria,
em 06 de Agosto de 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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EDUCAÇÃO
Após longa pausa, escolas
municipais retornam com
as aulas presenciais
As instituições de ensino
do município de Iperó retornaram às aulas presenciais,
para os alunos do 9º ano,
nesta manhã (9). Com base
no decreto municipal publicado no final do mês de
julho, as atividades seguem
um planejamento estratégico para um retorno gradual e de forma híbrida, alternando aulas presenciais
e não presenciais, com 35%
da capacidade por sala e
diversas medidas sanitárias
contra o vírus da Covid-19.
A decisão se baseia em um
decreto estadual que considera essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das
instituições privadas de ensino. A Prefeitura de Iperó,
em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte, prepara as escolas
e os prof issionais, desde
janeiro, para este retorno.
Mas você sabe quais são
as ações tomadas para
essa volta? Confira:
MEDIDAS ADOTADAS
PARA UM RETORNO
SEGURO
- Foi montada uma comissão de retorno às aulas;
- A Secretaria de Educação
fez um levantamento do
número de alunos por escola e por ano, e de quantos
professores tomaram a 1ª e
a 2ª dose da vacina, além
de analisar casos com comorbidades e acima dos
60 anos;

- Alunos da Pré-escola ao 9º
ano retornarão de forma hibrida, alternando aulas presenciais e não presenciais;
- 35% da capacidade por sala
de aula e a distância de 1 metro
deve ser respeitada;
- Banners informativos estão
distribuídos nos ambientes,
além de adesivos alertando
sobre os cuidados que devem
seguir, colados em carteiras,
bancos de merenda e dispensers;
- Agentes Covid foram capacitados e distribuídos nas escolas, para orientarem os alunos
sobre os cuidados necessários
(medição de temperatura, uso
de máscara e higiene);
- Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), produtos de
limpeza e higiene foram entregues às escolas da rede
municipal;
- Reuniões com diretores, gestores e coordenadores, foram
feitas para a tomada de decisão em consenso;
- Foi oferecido aos coordenadores uma nova capacitação
para lidar com conflitos, incentivar a boa acolhida e aspectos
socioemocionais.
São diversos cuidados tomados e uma equipe preparada, para dar continuidade na
aprendizagem dos alunos
iperoenses.
Para conferir o Decreto na íntegra, acesse: http://www.ipero.
sp.gov.br/decretos-2021/
Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato
com Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes: (15) 34599999. ■

PARCERIA
CERISO realiza 1ª Oficina
Pública do Diagnóstico Técnico
Participativo do Plano Municipal
de Saneamento Básico
O Consórcio de Estudos,
Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CERISO)
juntamente à Prefeitura
Municipal de Iperó realizam,
na próxima segunda-feira,
16 de agosto, às 10 horas,
a 1ª OFICINA PÚBLICA do
Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal
de Saneamento Básico. A
oficina é uma das etapas
da revisão e atualização
dos Planos Municipais de
Saneamento Básico de 29
municípios que integram o
CERISO.
A revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico
tem como objetivo atualizar
e ajustar os mecanismos
articulados e integrados de
gestão pública da infraestrutura dos municípios da
Bacia do Sorocaba e Médio
Tietê relacionada ao saneamento básico.
Os Planos Municipais de
Saneamento Básico são
importantes instrumentos
de planejamento e gestão
participativa que definem
as diretrizes para prestação
dos serviços de saneamento
de cada município no que
se refere ao abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana,
manejo de resíduos sólidos,
drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.
Os Planos visam a melhoria
da qualidade de vida e de
saúde da população, a pre-
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servação dos recursos hídricos
e do meio ambiente, além do
desenvolvimento local sustentável.
A participação da sociedade
na revisão dos Planos de Saneamento é de fundamental
importância para a identificação e busca de soluções compartilhadas para os problemas,
fragilidades e potencialidades
existentes nos serviços sanitários. Sendo assim, a Oficina
Pública do Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico
é um momento importante
para que a população do município conheça a realidade
dos serviços relacionados ao
saneamento básico e possa
contribuir na construção do
Plano com informações adicionais, críticas e sugestões.
A oficina será realizada em
formato remoto devido às
recomendações de distanciamento social em virtude da
Pandemia da COVID-19. A plataforma TEAMS da Microsoft
será utilizada para realização
do evento. Para participar, basta entrar no link https://is.gd/
iperopmsbceriso. Para mais
informações, entre em
contato pelo telefone (31)
99520-1415 (WhatsApp). ■

