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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
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° 002/2018.

ponsabilidade Fiscal, faço saber
que encontra-se em tramitação
nesta Casa de Leis o Projeto de
Lei do Executivo n.º 004/2018
– “Dispõe sobre as diretrizes a
serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o
exercício de 2019 e dá outras
providências”.
Iperó, 02 de maio de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 02.05.2018
HORÁRIO: 14h00min

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA APAE
DE IPERÓ

PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I Classificados de nº 33 e 34º.

A Diretoria da APAE de Iperó,
com sede nesta cidade de IPERÓ/SP, na Rua Antonio Medeiros, nº 150, Bairro Guarapiranga, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo
53 XI do seu Estatuto neste ato
representado por seu Presidente Jaime Aparecido de Camargo, para fins do artigo 38, I,
CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, que será realizada no dia 11/06/2018, as 10
horas, em primeira convocação
e as 10 horas e 30 minutos do
mesmo dia, em segunda convocação, (atenção: a segunda
convocação deve ser obrigatoriamente meia hora depois
conforme determina o artigo
37, parágrafo 2º) com a seguinte ordem do dia:
1 – Aprovação do relatório de
atividades e contas da Diretoria Executiva com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31/12/2017 em cumprimento à exigência do artigo
39, parágrafo único, do estatuto da Feapae.
A Assembleia Geral será constituída pelo Presidente ou Vice
Presidente, Diretoria Executiva,
ou do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou
do Conselho Consultivo da
Apae da que a ela comparecerem, quites com suas contribuições (art. 36 c/c 82).
No caso de procuração esta deverá ter firma reconhecida em
cartório, o outorgado deverá
ser membro da Diretoria Executiva, ou do Conselho de Administração, ou do Conselho

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, 27 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
Câmara Municipal
de Iperó
Nos termos do Artigo 258 do
Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iperó, e do Artigo 48 § único da Lei de Res-

Fiscal, ou do Conselho Consultivo da Apae outorgante, não
podendo representar qualquer
outra entidade filiada, ainda
que também figurante dos seus
quadros sociais. (Art. 36 parágrafo 1º).
A Assembleia Geral instalar-seá em primeira convocação com
a presença da maioria absoluta dos associados, aptos a votar e, em segunda, com qualquer número, não sendo inferior a ¼ dos filiados presentes
e aptos a votar, meia hora depois devendo ambas constar
do edital de convocação (Art.
37 parágrafo 2º) não exigindo
a lei quórum especial.
Iperó, 02 de Maio de 2018
JAIME APARECIDO DE
CAMARGO
PRESIDENTE DA APAE DE
IPERÓ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
DA FEDERAÇÃO DAS
APAES DO ESTADO DE SÃO
PAULO - APAE DE IPERÓ
A Diretoria da APAE de Iperó,

com sede nesta cidade de IPERÓ/SP, na Rua Antonio Medeiros, nº 150, Bairro Guarapiranga, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo
53 XI do seu Estatuto neste ato
representado por seu Presidente Jaime Aparecido de Camargo, para fins do artigo 38, I,
CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, que será
realizada no dia 11/06/2018, as
8horas e 30 minutos, em primeira convocação e as 9horas
do mesmo dia, em segunda
convocação, (atenção: a segunda convocação deve ser
obrigatoriamente meia hora
depois conforme determina o
artigo 37, parágrafo 2º) com a
seguinte ordem do dia:
1 – Alterar o estatuto (Entrada
em vigor da Lei 13.019/2014,
que regulariza as parcerias envolvendo as Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) e os
entes públicos nas três esferas,
União, Estado e Município).
A Assembleia Geral será constituída pelo Presidente ou Vice
Presidente, Diretoria Executiva,
ou do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou
do Conselho Consultivo da
Apae da que a ela comparece-

rem, quites com suas contribuições (art. 36 c/c 82).
No caso de procuração esta
deverá ter firma reconhecida
em cartório, o outorgado deverá ser membro da Diretoria
Executiva, ou do Conselho de
Administração, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho
Consultivo da Apae outorgante, não podendo representar
qualquer outra entidade filiada, ainda que também figurante dos seus quadros sociais.
(Art. 36 parágrafo 1º).
A Assembleia Geral instalar-seá em primeira convocação com
a presença da maioria absoluta dos associados, aptos a votar e, em segunda, com qualquer número, não sendo inferior a ¼ dos filiados presentes
e aptos a votar, meia hora depois devendo ambas constar
do edital de convocação (Art.
37 parágrafo 2º) exigindo-se o
voto concorde da maioria simples dos associados para suas
deliberações.
Iperó, 02 de Maio de 2018
JAIME APARECIDO DE
CAMARGO
PRESIDENTE DA APAE DE
IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

02.05.2018 - JORNAL DE IPERÓ - 3

4 - JORNAL DE IPERÓ - 02.05.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

02.05.2018 - JORNAL DE IPERÓ - 5

6 - JORNAL DE IPERÓ - 02.05.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

02.05.2018 - JORNAL DE IPERÓ - 7

8 - JORNAL DE IPERÓ - 02.05.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

HISTÓRIA

CULTURA

Prefeitura inicia campanha para
o Centro de Memória Ferroviária

A PARTIR desta quarta (2)
podem ser feitas as doações
para formar o acervo do Centro de Memória Ferroviária de
Iperó. A campanha é realizada
pela Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), e conta com a parceria

da Associação Movimento de
Preservação Ferroviária do Trecho Sorocabana.
Podem ser doados todos os tipos de objetos relacionados à
história ferroviária, como quepes, uniformes, capacetes, lanternas, picotadores de bilhetes,
passagens, bilhetes, carteiras

funcionais, holerites e fotografias. Todas as doações serão
catalogadas antes de serem
expostas. No caso das fotografias, será feita a digitalização e
posteriormente devolvido o
arquivo original.
O Centro de Memória Ferroviária de Iperó funcionará na
estação ferroviária. A iniciativa integra um acordo de cooperação técnica firmado no
fim de março deste ano entre
a Prefeitura de Iperó e a Associação Movimento de Preservação Ferroviária do Trecho
Sorocabana, com o objetivo
de fomentar a preservação
ferroviária em Iperó e Sorocaba.
Todas as doações para o acervo do Centro de Memória Ferroviária de Iperó devem ser
entregues à SERAT, que fica na
rua Pedro Rezende de Almeida, 25, Jardim Joseli.
Mais informações: (15) 32663694 ou serat@ipero.sp.gov.br

EMPREENDEDORISMO

“Semana do MEI” será
realizada em Iperó

ENTRE OS dias 14 e 19 de
maio, o SEBRAE vai promover
a “Semana do MEI” em todo
o Brasil, oferecendo capacitações para os microempreendedores individuais (MEI) por
meio de oficinas, palestras e
orientações técnicas. O evento também terá como foco o
auxílio a empreendedores que
querem se tornar MEI, fazer a
declaração anual e tirar dúvidas com relação às atividades
desenvolvidas.
Em Iperó a programação será
coordenada pela unidade de
atendimento do SEBRAE AQUI,

visando auxiliar na gestão das
empresas e foco em crescimento financeiro e ganho de mercado. Serão abordados os seguintes
temas:
14/05 – Inovação e Tendências para o Mercado de Beleza
15/05 – Inovação e Tendências em Alimentação fora do Lar
16/05 – Educação Financeira e
Acesso a Crédito
17/05 – Comércio Eletrônico
18/05 – Inovação e Tendências em Varejo – Vestuário
19/05 – Modelagem de negócios – Ideias de Negócios
De 14 a 18 de maio haverá

transmissões de programas pelo Youtube
às 9h e às 16h. Nesses
dias também haverá
“lives” às 10h, 14h e
18h com diversas orientações para os microempreendedores
individuais. Os links
para acessar as “lives”
serão disponibilizados
diariamente na fanpage do SEBRAE AQUI (https://
www.facebook.com/sebraeaquiipero/). Já no dia 19 de
maio, encerrando a “Semana
do MEI”, será transmitido o
programa pelo Youtube às 9h
e as “lives” às 10h e às 14h.
Para assistir aos programas
pelo Youtube, os interessados
devem entrar em contato com
o SEBRAE AQUI e ir à unidade
nos horários da transmissão. O
SEBRAE AQUI fica na rua Rafaela Moreno, 110 (Vila Esmeralda). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais
informações: 3266-4290

“Sarau Jovem” agita
o Jardim Vitorino

NA MANHÃ do último sábado (28), a Praça Cacilda Gonçalves Leite, no Jardim Vitorino, sediou a primeira edição do
“Sarau Jovem”. O evento foi
realizado pela Casa do Adolescente em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) e Secretaria da Saúde, e teve o
apoio da Prefeitura de Iperó.
Dezenas de pessoas prestigiaram as apresentações culturais.
Márcia Juliato, da SADS, conduziu as atrações, entre as
quais a Cia de Dança DNA, de
Capela do Alto, com o professor Anderson Sacchi, a Associação de Capoeira Cultura Brasileira, conduzida pelo mestre
Pedro Feitosa, e o cantor João
Pedro com violão e voz. A Banda Marcial de Iperó (BANMIP)
encerrou o evento e levou
muita alegria ao público que
vibrou bastante.
Além das apresentações, durante o “Sarau Jovem” foram

divulgadas diversas orientações
de Saúde aos moradores que
participaram. Numa tenda,
uma equipe da Secretaria da
Saúde distribuiu panfletos e
apresentou algumas espécies
de animais nocivos, visando a
prevenção de doenças e os
cuidados que devem ser tomados.
CASA DO ADOLESCENTE – O
projeto integra as diretrizes estaduais da saúde do adolescente e é desenvolvido em Iperó
por meio de uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a
SADS. Conta ainda com a participação do CREAS.
O objetivo é atender adolescentes de 12 a 16 anos, considerando os aspectos físicos,
psíquicos, sociais e culturais,
envolvendo a família e a comunidade. A Casa do Adolescente funciona na UBS Jardim Vitorino e desenvolve atividades
há um ano e meio, sempre às
sextas-feiras, das 14h às 16h.

SAÚDE

Eventos debatem sobre o
combate ao uso do amianto
NOS DIAS 24 e 25 de abril, o
Hotel Excelsior, em São Paulo,
sediou o 3º Seminário Estadual
sobre o Amianto e a 6ª Mostra
de Experiências em Saúde do
Trabalhador. Os eventos foram
promovidos pela Secretaria de
Estado da Saúde, Coordenadoria de Controle de Doenças e
Centro de Vigilância Sanitária,
com apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
Cerca de 200 pessoas de todas
as regiões do Estado de São Paulo participaram. O município de

Iperó foi representado por Bruno Correa e Cintia Correa Leite,
que atuam na Vigilância Sanitária. O Seminário Estadual e a
Mostra de Experiências foram
realizados com o objetivo de capacitar as equipes de Vigilância
Sanitária de todo o Estado para
as ações de combate ao uso do
amianto e prevenções em acidentes de trabalho. Durante os
encontros também foram desenvolvidas avaliações sobre a atuação dos municípios, além de
palestras sobre o tema.

