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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.055, DE 26
DE NOVEMBRO DE 2021

Publicada nesta Secretaria, em vigor, com estimativa constante considerada abertura de crédito Orçamentárias consideram-se uma distância de 36,78m (trinta e
26 de novembro de 2.021. no seguinte desdobramento: adicional suplementar a simples modificadas por Leis posterio- seis metros e setenta e oito cenmodificação das fontes de recur- res, inclusive pelas que criem ou tímetros), deste segue na mesma
“Institui e dispõe sobre a proiLUCIANA SANTUCCI
sos e dos códigos de aplicação modifiquem, de qualquer modo, direção por uma distância de
bição da exposição de crianças
Secretária de Governo
das dotações, quando necessá- programas, ações e valores, ou 69,05m (sessenta e nove metros
e adolescentes em atividades
rias ao ajuste da execução orça- que autorizem esses procedi- e cinco centímetros) até o ponto
escolares que influenciem a
mentária do exercício de 2.022. mentos.
03, deste segue por uma distânerotização infantil, tais como
Art. 7º. No decurso da execução Art. 10. As transferências finan- cia de 16,62m (dezesseis metros
danças, manifestações culturais
LEI Nº 1.056, DE 16
orçamentária fica ainda o Chefe ceiras da Administração Direta e sessenta e dois centímetros)
e exposição de artes de cunho
DE DEZEMBRO DE 2021
do Executivo autorizado a abrir para a Indireta, incluídas as efe- até o ponto 04, deste segue
erótico, dá outras providências”
créditos suplementares, que tuadas para a Câmara Municipal, por uma distância de 87,31m
“Estima a Receita e Fixa a
não onerarão o limite fixado no e vice-versa, obedecerão ao que (oitenta e sete metros e trinta e
Autoria: Valéria Regina Matheus
Despesa do Município de
inciso I do artigo 6º da presente estiver estruturado pelos crédi- um centímetros) até o ponto 05,
de Souza
tos orçamentários e adicionais. deste segue em curva por uma
Iperó para o Exercício de 2022”
Lei quando:
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo
I - Necessários ao cumprimento Art. 11. Esta Lei entrará em distância de 42,58m (quarenta
033/21
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
de vinculações constitucionais, vigor em 1º de janeiro de 2022. e dois metros e cinquenta e
Prefeito Municipal de Iperó,
legais e de convênios ou conoito centímetros) até o ponto
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Estado de São Paulo, no uso de
gêneres, até o limite das sobras PREFEITURA DE IPERÓ, 16 DE 06, deste segue em linha reta
Prefeito Municipal de Iperó, suas atribuições legais, FAZ SADEZEMBRO DE 2021.
de exercícios anteriores desses
por uma distância de 79,00m
Estado de São Paulo, no uso de BER QUE A C MARA MUNICIPAL
recursos e/ou do seu excesso
(setenta e nove metros) até o
suas atribuições legais, FAZ SA- APROVOU E ELE SANCIONA E
de arrecadação em 2022, nos LEONARDO ROBERTO FOLIM ponto 07, deste deflete a esquerBER QUE A C MARA MUNICIPAL PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Prefeito Municipal
termos do artigo 43, §1º, incisos I
da por uma distância de 4,00m
APROVOU E ELE SANCIONA E
CAPÍTULO I
e II, da Lei Federal nº 4.320/1964;
(quatro metros) até o ponto 08,
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
II - Vinculados a operações de Publicada nesta Secretaria, em deste deflete a esquerda e segue
Art. 1º As crianças ficarão proi- Art. 1º. Esta Lei estima a receita SEÇÃO II - Da Fixação da Des- crédito, até o limite dos valores 16 de dezembro de 2.021. em linha reta por uma distância
bidas de serem expostas em e fixa a despesa do município pesa
contratados, desde que não in79,96m (setenta e nove metros
sexualização precoce nas escolas para o exercício financeiro de Art. 4º. A despesa do Município cluídos na estimativa da receita
LUCIANA SANTUCCI
e noventa e seis centímetros)
municipais.
é fixada na forma dos anexos que constante desta Lei;
Secretária de Governo
2022, compreendendo:
até o ponto 09, deste segue
Art. 2º Entende-se por ‘erotiza- I - O orçamento fiscal referente fazem parte integrante desta Lei, III - Destinados a cobrir insufiem curva por uma distância de
ção infantil’ – ‘sexualização pre- aos Poderes do Município, seus em R$ 121.966.000,00 (cento e ciências nas dotações orçamen48,78m (quarenta e oito metros
coce’ a prática de exposição pre- fundos especiais, órgãos e enti- vinte e um milhões, novecentos tárias dos grupos de natureza
LEI Nº 1.057, DE 16 DE
e setenta e oito centímetros)
matura de conteúdos, estímulos dades da administração direta. e sessenta e seis mil reais) na de despesa “Pessoal e Encargos
DEZEMBRO DE 2021
até o ponto 10, deste segue em
e comportamentos a indivíduos II - O orçamento da seguridade seguinte conformidade:
Sociais”, “Juros e Encargos da
linha reta por uma distância de
que ainda não têm maturidade social, abrangendo entidades I - R$ 92.009.000,00 (noventa e Dívida” e “Amortização da Dí- “Retifica o artigo 1º da Lei Muni- 70,94m (setenta metros e nosuficiente para compreensão e e órgãos a ela vinculados, da dois milhões e nove mil reais), do vida” até o limite da soma dos cipal nº 766, de 09 de novembro venta e quatro centímetros) até
elaboração de tais ações.
administração direta, bem como orçamento fiscal;
valores atribuídos a esses gru- de 2011, que dispõe sobre a ‘De- o ponto 11, deste segue em por
Art. 3º Constituem objetivos a os fundos instituídos e mantidos II - R$ 29.957.000,00 (vinte e pos, ou de qualquer grupo de nominação de Via Pública’.” uma distância de 15,90m (quinze
serem atingidos:
nove milhões, novecentos e despesa quando para atender
pelo Poder Público.
metros e noventa centímetros)
I - prevenir e combater a prática Parágrafo único. As categorias cinquenta sete mil reais) do ao pagamento de sentenças Autoria: Ivania Aparecida Ricezi até o ponto 12, deste segue em
da erotização infantil – (sexua- econômica e de programação orçamento da seguridade social. judiciais nas condições e formas Calixto
linha reta por uma distância de
lização precoce) no comporta- correspondem, respectivamente, Art. 5º. A despesa fixada será determinadas pela Constituição, Ref.: Projeto de Lei do Legislativo 70,23m (setenta metros e vinte
mento e aprendizado social das ao nível superior das classifi- desdobrada por categoria eco- até o limite da soma dos valores 041/21
e três centímetros) até o ponto
crianças;
cações econômicas (Receitas e nômica, conforme segue:
de todos os grupos de despesas;
13, deste segue por uma disII - capacitar docentes e equipe Despesas Correntes e de Capital)
IV - Caracterizem apenas re- LEONARDO ROBERTO FOLIM, tância de 30,88m (trinta metros
pedagógica para a implemen- e programática (Programas).
manejamento de valores entre Prefeito Municipal de Iperó, e oitenta e oito centímetros)
tação das ações de discussão,
CAPÍTULO II
ações, grupos de natureza e Estado de São Paulo, no uso de até o ponto 14, deste deflete a
prevenção, orientação e solução DOS ORÇAMENTOS FISCAL
elementos de despesa de um suas atribuições legais, FAZ SA- esquerda até o ponto 01, início
do problema;
BER QUE A C MARA MUNICIPAL desta descrição.
E DA SEGURIDADE SOCIAL
mesmo programa;
III - orientar os envolvidos em SEÇÃO I - Da Estimativa da
Art. 8º. Fica o Executivo autori- APROVOU E ELE SANCIONA E Art. 2º. Os demais artigos da
situação de erotização precoce Receita
zado a realizar, no curso da exe- PROMULGA A SEGUINTE LEI: Lei Municipal nº 766, de 09
(sexualização precoce), visan- Art. 2º. A receita orçamentária
cução orçamentária, operações Art. 1º. O artigo 1º da Lei Muni- de novembro de 2011 perdo à recuperação da atuação é estimada na forma dos anede crédito nas espécies, limites cipal nº 766, de 09 de novembro m a n e c e r ã o i n a l t e r a d o s .
comportamental, o pleno de- xos que fazem parte integrante
e condições estabelecidas em de 2011, que dispõe sobre a Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na
senvolvimento e a convivência desta Lei em R$ 121.966.000,00
Resolução do Senado Federal e “Denominação de Via Pública” data de sua publicação, revogaharmônica no ambiente social; (cento e vinte e um milhões, CAPÍTULO III - DAS DISPOSI- na legislação federal pertinente, fica retificado e passa a vigorar das as disposições em contrário.
IV - envolver a família no pro- novecentos e sessenta e seis mil
ÇÕES GERAIS E FINAIS
especialmente na Lei Comple- com a seguinte redação:
cesso de construção da cultura reais) e se desdobra em:
Art. 6º. Fica o chefe do Execu- mentar nº 101, de 04 de maio Art. 1º. Fica denominada Rua PREFEITURA DE IPERÓ, 16 DE
do combate à erotização infantil I - R$ 104.075.800,00 (cento e tivo autorizado a abrir créditos de 2000.
Wilma Danezi Moreira, localizada
DEZEMBRO DE 2021.
(sexualização precoce).
quatro milhões, setenta e cinco suplementares às dotações dos Art. 9º. As metas fiscais de recei- na travessa da Estrada Prefeito
Art. 4º Esta lei entra em vigor na mil e oitocentos reais) do orça- orçamentos contidos nesta Lei: ta e de despesa e os resultados Benedito Paula Leite Junior, con- LEONARDO ROBERTO FOLIM
data da sua publicação.
I - até o limite de 15% (quinze primário e nominal, apurados forme descrição abaixo:
mento fiscal; e
Prefeito Municipal
II - R$ 17.890.200,00 (dezessete por cento) da despesa total fi- segundo esta Lei, atualizam as Inicia-se no ponto 01, junto a
PREFEITURA DE IPERÓ,
milhões, oitocentos e noventa xada no artigo 4º; e
metas fixadas na Lei de Diretri- Rodovia Prefeito Benedito Paula Publicada nesta Secretaria, em
26 DE NOVEMBRO DE 2021. mil e duzentos reais) do orça- II - até o limite da dotação zes Orçamentárias do exercício Leite Junior, distante 1.070,00m 16 de dezembro de 2.021.
consignada como Reserva de de 2022.
(mil e setenta metros) da esquina
mento da seguridade social.
LEONARDO ROBERTO FOLIM Art. 3º. A receita será arrecada- Contingência.
Parágrafo único. As Leis do com a Rua Luiza Rosa Sartorelli,
LUCIANA SANTUCCI
Prefeito Municipal
da na forma da legislação em Parágrafo único. Não será Plano Plurianual e das Diretrizes deste segue até o ponto 02 por
Secretária de Governo
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LEI Nº 1.058, DE 16
DE DEZEMBRO DE 2021

dos candidatos classificados nos cultural e artística municipal;
partidários e não terá fins lu- ensejo a possíveis ausências Artigo 1º. Fica atualizado o
de servidores; Considerando a valor da UFM – Unidade Fiscal
termos do Edital de Concurso II) Incentivar a produção artística crativos.
e cultural;
Público n° 001/2019.
Art. 6º As despesas decorrentes necessidade de resguardar o do Município, para o exercício
“Autoriza o município de Iperó a LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. III) Promover e viabilizar a di- da aprovação dessa Resolução interesse público e assegurar de 2.022, aplicando-se o índice
firmar convênio com a Secre- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa vulgação da produção artística ocorrerão através de dotações o regular funcionamento em acumulado do IPCA/IBGE cortaria de Segurança Pública do Cruz.
e cultura municipal;
próprias do Legislativo, suple- prol da população e atender os respondente a 10,74%, fixanEstado de São Paulo para execu- DATA: 22.12.2021 - HORÁRIO: § 1º Da identificação e do ca- mentadas se necessário.
anseios dos servidores. Decreta do-se em R$ 4,52 (quatro reais
ção de serviços de prevenção, 09h30m
dastramento que trata o Inciso I Art. 7º Esta Resolução entra em Suspensão de Expediente na e cinquenta e dois centavos),
extinção de incêndios, busca CARGO: AUXILIAR DE DESEN- deverão constar nome completo, vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Iperó entre conforme os termos previstos no
e salvamento e outros que, VOLVIMENTO INFANTIL- Clas- idade, comprovante de residênos dias 20 a 31 de dezembro artigo 1º §1º da Lei Municipal nº
por sua natureza, insiram-se o sificado do nº 07º ao 09º.
cia, foto e currículo do portador,
de 2021
Sala das Sessões “Grácio
299, de 20 de fevereiro de 2001
âmbito de atuação do Corpo de
relacionado a respectiva ativida- Antonio Vieira”, em 15 de Portaria n.º 081/2021 - Con- (alterada pela Lei Municipal nº
Orientações:
Bombeiros da Polícia Militar” 1- Os candidatos deverão apre- de cultural ou artística exercida.
siderando à proteção da saúde 837, de 07 de março de 2014).
dezembro de 2021.
e do bem estar da população, Artigo 2º. Este Decreto entrará
sentar cópia acompanhada dos § 2º. O incentivo à produção arLEONARDO ROBERTO FOLIM, originais da Carteira de Identida- tística e cultural se dará na forma
através da eliminação de insetos, em vigor na data de sua publiAngelo Valário Sobrino
Prefeito Municipal de Iperó, de (RG) e Diploma ou Certificado de cessão do espaço físico da Câroedores e outras espécies de cação, revogando-se as disposiPresidente
Estado de São Paulo, no uso de acompanhado do respectivo mara Municipal para realização
pragas. Considerando a realiza- ções em contrário.
suas atribuições legais, FAZ SA- Histórico Escolar no momento de exposições, apresentações,
ção do trabalho de dedetização
BER QUE A C MARA MUNICIPAL da atribuição;
ensaios e estudos, podendo
concomitantemente aos serviços
PORTARIA DO PODER
MUNICÍPIO DE IPERÓ,
APROVOU E ELE SANCIONA E 2- A escolha por procuração será ainda serem disponibilizados LEGISLATIVO MUNICIPAL pode acarretar acidentes, além 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
PROMULGA A SEGUINTE LEI: feita mediante entrega do res- equipamentos e materiais necesde exposição a produtos nocivos.
Art. 1º. Fica o Município de Iperó pectivo instrumento de mandato sários aos indivíduos ou grupos Portaria n.º 078/2021 - No- Considerando a realização de LEONARDO ROBERTO FOLIM
autorizado a firmar convênio com firma reconhecida acompa- previamente cadastrados no meia a funcionária Sra. Maria dedetização no Prédio da CâmaPrefeito
com a Secretaria de Segurança nhado de cópias reprográficas projeto “Câmara Cultural”.
Lívia Malzoni, RG: 29.202.186- ra Municipal de Iperó, este terá
Pública do Estado de São Paulo do documento de identidade do § 3º A promoção e a viabilização 0 (Agente de Comunicação), o encerramento do expediente
LUCIANA SANTUCCI
para execução de serviços de procurador e do candidato que da produção artística e cultural referência “H-2”, para executar antecipado. Fica antecipado o
Secretária de Governo
prevenção, extinção de incên- ficarão retidas;
consistem no auxílio do Poder as seguintes funções: Realizar a encerramento do expediente na
dios, busca e salvamento e 3- Os candidatos chamados Legislativo na publicidade e na divulgação dos atos, programas, Câmara Municipal de Iperó no
outros que, por sua natureza, que ultrapassarem o número de divulgação da produção artís- obras e campanhas de caráter dia 10 de dezembro de 2021 para
insiram-se no âmbito de ação do vagas somente escolherão em tica e cultural dos cadastrados, educativo, informativo e de as 16h, em virtude da dedetizaDECRETO Nº 2.226,
Corpo de Bombeiros da Polícia caso do não comparecimento criando calendário cultural pre- orientação social; Incentivar a ção do local.
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.021.
Militar
ou desistência dos candidatos vendo a realização de eventos, participação da sociedade nas Portaria n.º 082/2021 - ConceArt. 2º. As despesas decorren- melhores classificados.
apresentações e exposições ações da Câmara Municipal; der férias a funcionária Jaqueline “Institui a suspensão de expedientes desta Lei serão suportadas Mais informações podem ser nas dependências da Câmara Realizar a produção de material Leandro da Mota Medeiros Viei- te nas repartições do Poder Exepor dotações orçamentárias obtidas diretamente no Depar- municipal.
de divulgação das atividades ra, RG: 42.894.980-0 (Assistente cutivo nos dias que antecedem a
próprias, suplementadas se ne- tamento de Recursos Humanos. § 4º Poderão ser realizadas da Câmara Municipal; Realizar Administrativo I), referência “E- véspera de Natal e de Ano Novo
cessário.
parcerias através de apoio e pa- a produção de material gráfico 2”, no período de 03/01/2022 à
e dá outras providências”
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor Iperó, 17 de dezembro de 2021. trocínio com empresas privadas, e audiovisual do Poder Legisla- 17/01/2022.
na data de sua publicação.
instituições públicas e Associa- tivo; Orientar a imprensa sobre Portaria n.º 083/2021 - Conce- LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Divisão de Recursos Humanos ções, visando suprimir eventuais os trabalhos oficiais; Preparar der férias ao funcionário Lucas Prefeito do Município de Iperó,
PREFEITURA DE IPERÓ,
custo de eventos, apresentações documentos, fotos, recortes e Aveiro Lima, RG: 48.590.157- Estado de São Paulo, no uso de
16 DE DEZEMBRO DE 2021.
e exposições nos termos da materiais de divulgação institu- 2 (Advogado) referência “L”, suas atribuições legais,
Secretaria de Educação,
presente lei.
Cultura e Esportes.
cional; Organizar os canais de no período de 03/01/2022 à CONSIDERANDO o período panLEONARDO ROBERTO FOLIM
Art. 3º Classificam-se como acesso ao cidadão no endereço 12/01/2022.
dêmico que passamos e a necesPrefeito Municipal
classe artística e cultural, indi- eletrônico oficial, fornecendo Portaria n.º 078/2021 - Publica- sidade de confraternização dos
víduos ou grupos relacionados informações, orientando cida- da e registrada nesta secretaria servidores públicos municipais,
Publicada nesta Secretaria,
RESOLUÇÃO N.º 003/2021 aos temas:
dãos nas manifestações que em 1º de dezembro de 2021. CONSIDERANDO a oportuniem 16 de dezembro de 2.021.
I. Artes cênicas, visuais e design; não forem de competência da Portarias n.ºs 079 e 081/2021 dade de elencar as duas datas
(AUTORIA: MESA DIRETORA II. Música;
Câmara Municipal, inclusive - Publicadas e registradas nesta (23/12 e 30/12) onde haverá
LUCIANA SANTUCCI
DA CÂMARA MUNICIPAL) III. Canto;
as realizadas presencialmente, secretaria em 10 de dezembro suspensão de meio período
Secretária de Governo
IV. Dança;
concede a gratificação de função de 2021.
do expediente nas repartições
“Institui e dispõe o PROJETO V. Fotografia;
no percentual de 35% e revoga Portarias n.ºs 082 e 083/2021 municipais;
CULTURAL C MARA DE TODOS, VI Humorismo;
as disposições em contrário, em - Publicadas e registradas nesta CONSIDERANDO a necessidade
EDITAL DE CONVOCAÇÃO no município de Iperó, dá outras VII. Artes plásticas;
especial a portaria n.º 038/2021 secretaria em 15 de dezembro de resguardar o interesse públiCONCURSO PÚBLICO 01/2019
VIII. Escultura;
providências”.
Portaria n.º 079/2021 – Fica an- de 2021.
co e assegurar o regular funcioIX. Artesanato;
tecipado para o dia 17/12/2021
namento dos serviços em prol
A Prefeitura de Iperó, por meio A MESA DIRETORA DA C MARA X. Literatura;
o pagamento, referente ao mês ANGELO VALÁRIO SOBRINHO da população e também atender
da Divisão de Recursos Humanos MUNICIPAL DE IPERÓ, ESTADO XI. Poesia;
Presidente
de dezembro de 2021, dos
aos anseios do funcionalismo
e da Secretaria da Educação, DE SÃO PAULO, NO USO DE XII. Pesquisa e documentação; e funcionários e vereadores deste
municipal e
Cultura e Esportes, CONVOCA SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E XIII. Produção audiovisual
Poder Legislativo, em virtude
CONSIDERANDO o artigo 2º do
os classificados abaixo indicados REGIMENTAIS, FAZ SABER QUE A Parágrafo único- Poderão cons- das festividades natalinas e do
DECRETO Nº 2.225
Decreto 2.093/21, que relata as
para que compareçam no dia e C MARA APROVOU A SEGUINTE tar do cadastramento outras encerramento do exercício
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 possíveis alterações de Suspenlocal indicados a fim de manifes- RESOLUÇÃO:
classificações, desde que com- Portaria n.º 080/2021 - Consão no decorrer deste ano;
tarem interesse na celebração de Art. 1º Fica instituído, na Câmara provadamente sejam de caráter siderando o Recesso do Legis- “Dispõe sobre a atualização do
DECRETA
CONTRATO TEMPORÁRIO em Municipal de Iperó, o Projeto cultural ou Artístico.
lativo compreendido entre os valor da UFM – Unidade Fiscal Artigo 1º. Fica instituída a
razão do Edital de Concurso Pú- Cultural Câmara de todos, que Art. 4º A Mesa Diretora da dias 16 de dezembro de 15 de do Município de Iperó para o Suspensão de Expediente nas
blico nº 001/2019, em especial, prevê a abertura das dependên- Câmara Municipal procederá na janeiro de cada ano. Consideexercício de 2.022”
repartições públicas do Poder
no disposto no item 9.9, e com cias da Câmara Municipal à mo- nomeação da comissão tempo- rando os feriados previstos na
Executivo nos dias 23 e 30 de
fundamento no inciso VI do art. vimentos e grupos de diferentes rária para regulamentar e gerir Lei Orgânica Municipal em seu LEONARDO ROBERTO FOLIM, dezembro de 2.021, a partir das
2º da Lei Municipal nº 557/2006 ramos da arte e cultura.
o Projeto Cultural Câmara de artigo 257; Considerando as fes- Prefeito do Município de Iperó, 12h (doze horas).
(com alteração dada pela Lei Art. 2º O objetivo desse pro- todos.
tividades de Natal e Ano Novo; Estado de São Paulo, no uso de Artigo 2º. A necessidade da
Municipal nº 605/2007).
Art.5º O projeto não poderá Considerando, que os chamados suas atribuições legais,
jeto é:
Administração suspender seu
A convocação seguirá a ordem I) Identificar e cadastrar a classe apresentar vínculo de Políticos “feriados prolongados” que dão
DECRETA:
expediente nesses dois dias
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descritos no artigo anterior se
faz presente por admitir que
seus funcionários se programem melhor depois deste ano
sem muitas comemorações por
conta das restrições advindas da
pandemia.
Artigo 3º. As repartições públicas cujos servidores exerçam turnos em regime de revezamento
e de plantão, considerados como
de serviços essenciais à municipalidade, terão expediente normal nas datas de suspensão de
expediente fixadas no artigo 1º.
Artigo 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
MUNICÍPIO DE IPERÓ,
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2.021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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SARESP

MUTIRÃO SOCIAL

Alunos da Rede Municipal
de Ensino realizam prova
Nos dias 09/12 e 10/12 aconteceram a Prova SARESP2021- Sistema de avaliação
de rendimento escolar do
Estado de São Paulo, nas
escolas da rede Municipal
de Iperó.
O SARESP é a principal
ferramenta de avaliação
externa adotada pela Secretaria da Educação. Dele

resultará um diagnóstico da
real situação da escolaridade
básica paulista.
Contamos com 286 alunos dos
9ºs anos, 461 alunos dos 5ºs
anos e 81 alunos dos 2ºs e 3ºs
anos. (amostragem).
Parabenizamos e agradecemos aos Diretores das escolas
e todos os envolvidos pela dedicação e empenho.■

VAC I N Ô M E T R O

Confira a quantidade de
doses aplicadas no município
Atualmente, a Secretaria
de Saúde segue vacinando pessoas de 12 anos ou
mais com 1ª e 2ª dose, além
da 3ª dose em idosos com
60 anos ou mais, imunos-

suprimidos com 18 anos ou
mais, profissionais da saúde e
pessoas com 18 anos ou mais
sem comorbidade.
Vacinar é proteger.Mais informações: 3266-2137. ■

Prefeitura realiza formatura dos
alunos do Curso de Jardinagem
A Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo
(SERAT), em parceria com
a Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social
(SADS), realizou na data de
ontem (16), no Polo Cultural,
a cerimônia de formatura
dos alunos do curso de
Jardinagem. Ao todo, 34
alunos receberam os certificados de conclusão do
curso. O evento contou com
a presença do prefeito municipal, secretários e demais
autoridades.
O curso de Jardinagem faz
parte do Mutirão Social do
Trabalhador, promovido
pela Prefeitura de Iperó, e
oferece capacitação de forma gratuita aos munícipes
desempregados, em risco
social e com dificuldades
no acesso ao mercado de
trabalho.
Além da cerimônia de formatura realizada, os formandos também participaram de um sorteio, concorrendo a dois prêmios de
R$100 reais e uma roçadeira.
Para comemorar a formatura, os concluintes do curso
também ganharam um
passeio ao Parque Aquático.
“Com muita alegria encerramos mais uma turma,
graças à dedicação, esforço
e empenho de cada aluno.
O que é mais gratificante,
é saber que desta turma,
já temos alunos que conseguiram se encontrar no
mercado de trabalho, além
de todo o aprendizado que
é levado pra vida toda. Parabéns a todos, e muito suces-

so” comentou a secretária de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Isli Demetrio.
“Agradeço imensamente a
todos os envolvidos e ao apoio
da Prefeitura. Agradeço ainda mais aos alunos, que nos
encheram de orgulho com
tanta dedicação e esforço que
foram aplicados a cada aula.
Parabenizo a todos, e desejo
que colham muitos frutos do
trabalho incrível que vocês
desempenham. Muito sucesso
aos formandos!”, comentou a
secretária de Meio Rural, Ambiente e Turismo,.
De acordo com o prefeito,
apesar do momento dif ícil
enfrentado em todo o mundo,
a Prefeitura priorizou o curso
por entender a importância
do projeto. “As equipes contribuíram e contribuem muito
para o cuidado com Iperó,
tanto na beleza, quanto na
limpeza, aumentando a autoestima da cidade. O curso
é muito importante, pois as
pessoas que não tinham uma
oportunidade de emprego,
hoje puderam concluir uma
capacitação gratuita e garantir oportunidade no mercado
de trabalho. Inclusive, uma
grande quantidade de alunos
não estiveram presentes no
evento pois já garantiram uma
vaga de emprego. Isso é uma
prova de que o Mutirão Social
do Trabalhador traz resultados
importantíssimos para os iperoenses. Parabenizo a todos os
alunos pela dedicação, e às secretarias envolvidas!” destacou
o prefeito.
A Prefeitura de Iperó parabeniza os alunos certificados. ■
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FINAL DE SEMANA

‘‘Natal, Tempo de Amor!’’
Atraiu milhares de pessoas
A celebração do “Natal, tempo de amor!”, organizada
pela Prefeitura Municipal
de Iperó, atraiu milhares
de pessoas, neste fim de
semana na Praça Padre Calixto. Além dos iperoenses,
moradores de toda a região
aproveitaram a Feira de
Artesanato e Gastronomia,
e acompanharam as apresentações natalinas.
O evento teve início no dia
3 de dezembro, em George
Oetterer, e na quinta-feira
(9), iniciou no Centro de
Iperó, com o acender das
luzes na entrada da cidade.
As apresentações na Praça
Padre Calixto começaram
na sexta-feira (10), com a
chegada do Papai Noel e
a apresentação da Banda
Marcial de Iperó.
No sábado (11), teve Espetáculo Musical de Natal do
Grupo Circense Lígia Aydar,
e no domingo (12), quem esteve presente pôde acompanhar a apresentação teatral do Projeto Cultura em
Ação.
Além dos espetáculos, o
evento “Natal, Tempo de
amor!”, oferece a toda à
população, a Feira de Artesanato e Gastronomia, com
trinta comerciantes locais.
As celebrações natalinas
continuam a partir de sexta-feira (17), até o próximo
domingo (19), na Praça Padre Calixto, com atrações
culturais e o tradicional
bingo do Fundo Social de
Solidariedade.
O prefeito de Iperó, Leonar-

do Folim, comentou sobre o
sucesso da festividade, “Estamos imensamente felizes
em acompanhar a alegria dos
iperoenses. As celebrações de
natal vem perdendo sua essência a cada ano, vimos neste evento a magia dentro de
cada pessoa reacender. Nossa
equipe planeja essa festa com
muito carinho desde o início
do ano. Iperó está recebendo
visitantes de toda região, isso
fortalece a economia local,
calculamos que os eventos
de natal devem movimentar
cerca de 1 milhão de reais considerando todos os comércios
da cidade. Vamos investir e
fortalecer ainda mais o turismo
e o comércio na cidade. Estamos convidando o iperoense a
nos ajudar a fazer uma cidade
destaque na região. Iperó merece! Agradeço imensamente
a toda nossa equipe envolvida,
os comerciantes locais que estão na Feira contribuindo para
o sucesso do evento, a Câmara
Municipal e, principalmente, a
toda população! A festa continua a partir desta sexta. É
um prazer estar lado a lado de
todos!”.■
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