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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.797, DE 28
DE MAIO DE 2018.
“Nomeia os membros do
Conselho Municipal de
Saúde - CMS - e dá outras
providências”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 803, de 10 de maio de
2013 (alterada pela Lei Municipal nº 811, de 04 de julho de
2013),
DECRETA
Art. 1º. O Conselho Municipal
de Saúde, nos termos da Lei
Municipal nº 803, de 10 de
maio de 2013 (alterada pela Lei
Municipal nº 811, de 04 de julho de 2013), passa ser constituído pelos seguintes membros:
I - Segmento do Governo:
Titular: Francisca Gleudivânia
Almeida da Costa
Suplente: Micheli Rodrigues
II - Segmento dos Prestadores de Serviços:
Titular: Jéssica Roberta de
Souza Pires
Suplente: Sebastião Francisco
Correia
III - Segmento dos Trabalhadores:
Titular: Gedioni de Fátima Bernardo
Suplente: Valter Antunes
Papst
Titular: Paula de Freitas Borges Rodrigues
Suplente: Gilce Maria Vida
Aparecido
IV - Segmento dos Usuários:
Representante de Entidades
Assistenciais:
Titular: Ruth Dornela Paixão
Suplente: Arthur Ferreira Coimbra Filho
V - Representante das Associações de Bairros ou de representantes de moradores
com sede no município:
Titular: Robson Pereira de Oliveira
Suplente: Maria Selma dos
Santos
Titular: Maria Gorete Gomes
Suplente: Fernanda Braz

VI - Representantes de entidades religiosas:
Titular: Valdirene Oliveira Santos
Suplente: Renata Antunes
Moreira
Art. 2º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
30 DE MAIO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 30 de maio de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA Nº 178,
DE 29 DE MAIO DE 2018,
INSTAURA PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EM FACE DA SERVIDORA
Z.M.M Matrícula 8309, para
apurar os fatos apresentados
no Processo Administrativo sob
nº 003/2018, pois, conclui-se
que supostamente a servidora
descumpriu os deveres impostos aos servidores, em especial
ao Art. 175, VII da Lei Municipal nº 19 de 29 de maio de
1992.
Fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos
trabalhos de apuração e designa a COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, já estabelecida por meio da Portaria nº 145, de 23 de abril de
2.018, com acompanhamento
do procurador municipal do
quadro do Departamento de
Assuntos jurídicos.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria
em 29 de Maio de 2018.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA Nº 184, DE 04
DE JUNHO DE 2018
INSTAURA PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EM FACE DO SERVIDOR W.J.N,
matrícula nº 7502, para apurar
os fatos apresentados pela Portaria Interna nº 184/2018, pois,
conclui-se que supostamente o
servidor descumpriu os deveres impostos aos servidores, em
especial ao Art. 51, incisos
XXVIII, XXX, XXXV, XXXVIII,
LI, LVI, LXXIII e, art. 52, incisos IV, V e VII do anexo ao
Decreto Municipal nº 910,
de 05 de maio de 2009.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria
em 04 de Junho de 2018.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

EDITAL – CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CMDCA
A Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA – do município de
Iperó, no uso de suas atribuições legais e regulamentares
e nos termos da legislação
municipal, vem por meio deste edital, CONVOCAR para
reunião ordinária dos membros do CMDCA - dia 08 de
junho de 2018 às 16h00min,
na sede da CASA DOS CONSELHOS - Praça Pedro Albieri, s/n, em frente ao escadão.
Cronograma das
próximas reuniões:

06/07;
27/07;
10/08;
31/08;
14/09;
05/10;
09/11;
07/12/2018.
Pauta de reunião
Avaliação do Evento dia 18.05.2018;
Ofícios expedidos e
recebidos; e
Elaboração e aprovação do
questionário de
monitoramento dos projetos.
Iperó, 04 de junho de 2018.
Luzia dos Santos Mafra
Presidente do CMDCA
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RECURSOS

NOVO PRAZO

Prefeitura recebe R$ 200 mil
para investir na Saúde

Vacinação contra a
Influenza é prorrogada

NO INÍCIO desta semana foram liberados R$ 200 mil para
a Prefeitura de Iperó investir na
área da Saúde. Os recursos são
originados em emendas dos
deputados federais Eli Correa
Filho (DEM) e Luiz Lauro Filho
(PSB), sendo R$ 100 mil de
cada.
O montante será destinado a
treinamentos das equipes de
Saúde, mutirão de cirurgias e
ações de saúde bucal, visando
a melhora no atendimento à
população. “Nosso objetivo é
realizar o treinamento dos conselhos e dos agentes de Saúde, pois temos novos agentes
admitidos recentemente e aí
aproveitamos para fazer a reciclagem de conhecimentos

O MINISTÉRIO da Saúde
prorrogou a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) até o próximo dia 15. A
decisão da Secretaria de Vigilância em Saúde, vinculada ao
Ministério da Saúde, levou em
consideração a paralisação dos
caminhoneiros em todo o país.
Essa época do ano é o período
considerado ideal para a vacinação, por ser anterior ao pico
de transmissão do vírus. Em
Iperó, a expectativa é vacinar
5.227 pessoas. Até o último dia
30, conforme as informações
divulgadas pela Vigilância Epidemiológica do município,
2.490 pessoas foram vacinadas, o que representa 47,64%
do público esperado. O menor
índice de vacinação está entre
as crianças, onde apenas
26,5% foram vacinadas.
A Secretaria Municipal da Saúde realizou diversas ações além
da vacinação feita nas UBS’s,
como a vacinação em domicílio de todos os atendidos pelo
Programa de Atenção Domici-

dos profissionais mais antigos.
Faremos também um mutirão
de Vasectomia e com isso vamos zerar a fila de 40 cirurgias
que aguardam atualmente.
Poderemos, inclusive, zerar
outras filas e estamos estudando as possibilidades. Além disso, faremos uma ação na área
de saúde bucal, focando restauração dentária e a prevenção nas escolas que não foram
contempladas pelo programa
‘Sorria São Paulo’”, explicou o
secretário da Saúde.
“Recebemos outros recursos
para a área da Saúde anteriormente, o que nos permitiu realizar ações importantes para
melhorar o atendimento à nossa população. Com esses recur-

sos recebidos agora teremos
condições de continuar esse
trabalho, visando capacitação
e treinamento das equipes,
além de dar vazão à fila de cirurgias e focar a saúde bucal.
Temos ainda recursos para a
Saúde aguardando a liberação para licitação ou o processo licitatório, como por
exemplo os relacionados à reforma do pronto atendimento e à aquisição de mais três
ambulâncias, cujas licitações
serão realizadas nesta quinta
(7), além da licitação para a
realização de exames de Ultrassonografias e Mamografias que será realizada no próximo dia 14”, comentou o
prefeito.

liar ao Idoso (PADI), a vacinação dos acamados que integram os grupos prioritários e
os postos volantes montados
no “Dia D”. Com a prorrogação do prazo, espera-se que
esses números aumentem. O
objetivo da campanha é vacinar ao menos 90% dos grupos.
A vacinação é destinada às pessoas com 60 anos ou mais; crianças a partir de seis meses e
até menores de cinco anos;
gestantes; puérperas (até 45
dias após o parto); trabalhadores da área da Saúde; professores das escolas públicas e
privadas; povos indígenas; pessoas com doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições clínicas especiais; população carcerária e funcionários
do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos
que estejam cumprindo medidas socioeducativas.
O atendimento para a vacinação é realizado nas UBS’s de
Iperó, de segunda a sexta, das
8h às 15h30.
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ARRAIÁS

ESCALADA

Festival Iperocks acontece
neste fim de semana

IPERÓ vai sediar o “I Festival
Iperocks” entre os dias 8 e 10
de junho. O evento relacionado à prática do boulder será
uma oportunidade para que
escaladores de todas as partes
do país se reúnam para confraternizar, escalar e trocar experiências. Além disso, durante os dias de atividades, o Festival vai apresentar o potencial
de Iperó na área da escalada.
As inscrições são feitas pelo site
www.iperocks.com e o prazo
segue até o dia do Festival.
Pode se inscrever qualquer pes-

soa que tenha interesse em
participar das escaladas. São
esperadas cerca de 200 inscrições. Todos os inscritos ganharão uma camiseta oficial e participarão do sorteio de acessórios para escalada. O valor da
inscrição é R$ 60,00. Toda a
arrecadação será revertida para
o desenvolvimento do boulder
no município.
Quem não for participar das
escaladas, poderá prestigiar o
evento e as atrações musicais.
A prática do boulder é desenvolvida em Iperó desde feverei-

ro do ano passado. Em junho
do ano passado os escaladores descobriram todo o potencial da região e batizaram a
área com o nome de “Iperocks”, localizada no bairro do
Morro.
O boulder é uma das modalidades da escalada em rocha
praticada sem o uso dos equipamentos convencionais como
cordas e mosquetões. Consiste em escalar pequenos blocos
de pedras, geralmente com altura não superior a seis metros,
onde os movimentos são de
extrema dificuldade técnica e
exigem força. Foi eleito pela
Forbes como o segundo esporte mais completo do mundo.
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo, vai apoiar o evento. Na sexta (8), as
atividades começam às 16h.
No sábado (9), a partir das 10h.
E no domingo (10) também a
partir das 10h. O Festival Iperocks será realizado no bairro
do Morro e haverá sinalização
direcionando ao local.
Mais informações: http://bit.ly/
Iperocks

ESPORTES

Copa Henory
agita os alunos

NO DECORRER das duas
últimas semanas, a Escola Municipal “Professora Henory de
Campos Góes” realizou a terceira edição da “Copa Henory”, na modalidade de futebol de salão, onde participaram
os alunos da manhã e tarde.
Durante os preparativos a unidade promoveu um concurso
para escolher o mascote da
competição, cujo desenho ven-

cedor foi o da aluna
Alexia Jeannis, do 7ºA.
Os vencedores do período da manhã no masculino foram o 6ºA,
7ºA, 8ºC e 9ºB. Na categoria feminina houve
a unificação de algumas
classes para formar os
times e a equipe vencedora foi a “The Women”. No período da
tarde, o 9ºF venceu no
masculino. Já o 9ºE conquistou
o campeonato feminino.
O objetivo da “Copa Henory”
foi desenvolver o coletivo,
mostrando que cada sala compõe um time diversificado e
cada um deve desenvolver
aquilo que tem de melhor, tanto em relação às habilidades
esportivas, quanto à integração
entre os alunos e com a comunidade.

O diretor da escola, Alexandre
Lisboa Antunes de Oliveira,
destacou a importância de atividades como essa para os alunos “Nossos professores estão
sempre atentos e participativos
no desenvolvimento dos alunos. Atividades desse tipo ajudam no rendimento dos estudantes também. O esporte é
um grande aliado nesse processo”, disse.
PREMIAÇÕES - Nesta sexta (8)
será feita a premiação dos vencedores da “Copa Henory”.
Também serão entregues os
diplomas ao “Aluno Brilhante”
e ao “Aluno Destaque”, que
leva em consideração as notas
e comportamento durante o
semestre. Haverá ainda a premiação dos vencedores dos
campeonatos de vôlei e pingpong realizados anteriormente na unidade.

Festas caipiras
começam nesta sexta

O CALENDÁRIO das tradicionais festas caipiras promovidas pelas escolas, centros de
educação infantil (CEI’s) e projetos educacionais de Iperó,
sejam juninas, julinas ou até
mesmo agostinas, terá início
nesta sexta (8). A programação
será aberta pela Escola Municipal “Dona Isaura Jamas Fogaça”, que realizará a festa
neste dia. Já no sábado (9) será
a vez das escolas “Marinheiro
Mariz e Barros” (George Oetterer) e “Professor Roque Ayres
de Oliveira” (Bacaetava).
A proposta das festas é preservar as tradições e, por isso,
sempre reúnem muitas pessoas. Os eventos levam bastante
alegria ao público e incentivam
a integração entre a escola e a
comunidade. Barracas com
bebidas e comidas típicas, danças de quadrilha e muitas brincadeiras dão forma aos chama-

dos “arraiás”, onde ocorrem as
festividades.
Confira a programação das
outras festas que também serão abertas ao público:
CEI “Alexis Soares Nacif” – 23
de junho
Escola Municipal “Dona Gláucia Aparecida Andrade Nogueira” – 30 de junho
Escola Municipal “Professora
Henory de Campos Góes” – 11
de agosto
As demais escolas, CEI’s e projetos educacionais realizarão
festas internas entre junho e
julho.
HISTÓRIA - No Brasil, essas
festividades foram trazidas pelos portugueses no período
colonial e, com o passar do
tempo, sofreram influências
das culturas africanas e indígenas. Por isso, possuem características peculiares em cada
parte do país.
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PADROEIRO

TRADIÇÃO

Cavalgada de Santo Antonio
será realizada neste domingo

A 1ª CAVALGADA de Santo Antonio será realizada neste domingo (10), a partir das
10h, e a expectativa da “Comitiva Chora me liga”, organizadora do evento, é que ao
menos 300 cavaleiros participem, reunindo representantes
das cidades de Iperó, Pereiras,
Sorocaba, Capela do Alto, Tatuí, Porto Feliz e Boituva.
A iniciativa da Cavalgada de
Santo Antonio surgiu após o
pedido feito por comitivas para
a realização do evento envolvendo o padroeiro, pois já existe a tradição de cavalgadas na

cidade e na região há vários
anos. Dessa forma, foi incluída
no calendário de eventos de
Iperó a partir deste ano, considerando que no dia 13 de junho é comemorado o Dia de
Santo Antonio, padroeiro da
cidade, e ao longo do mês são
realizadas diversas atividades
em homenagem ao santo.
A Cavalgada de Santo Antonio
terá o apoio da Prefeitura de
Iperó e o patrocínio de estabelecimentos comerciais da cidade. Será realizada anualmente
no segundo domingo de junho.
Neste domingo (10), os cava-

leiros sairão da antiga
Oficina de Soldagem de
Trilhos (área ao lado do
balonismo) e percorrerão as avenidas José
Marques Penteado e
Emílio Guazzelli, rua Sizino Dias, avenidas do
Estado e Brasil. Cerca
de oito quilômetros de
percurso e retorno à
antiga Oficina. No local
haverá almoço para os
cavaleiros, show com
“Os Tchês”, barracas
de artesanatos e barracas de comida e bebida.
No sábado (9), antecedendo a Cavalgada de
Santo Antonio, haverá um
show com o cantor Diego Henrique, a partir das 21h, também
na antiga Oficina.
“Será a primeira edição da Cavalgada de Santo Antonio, que
foi inserida no calendário para
manter viva essa tradição dos
desfiles de cavaleiros na cidade e preservar a nossa cultura
local e regional. Convido toda
a nossa população para prestigiar os participantes durante o
percurso e o encontro dos cavaleiros na antiga Oficina de
Soldagem de Trilhos”, comentou o prefeito.

SERVIÇO MILITAR

Alistamento militar online
termina no dia 30

O PRAZO para o alistamento militar segue até o próximo
dia 30. A partir deste ano, com
o alistamento online disponibilizado pelo Exército Brasileiro,
os jovens têm a comodidade de

realizar o procedimento de maneira
mais rápida, evitando a permanência
em filas.
Para se alistar, todos aqueles que
completam
18
anos em 2018 devem acessar o site
alistamento.eb.mil.br,
fazer o cadastro no
“Brasil Cidadão” e
em seguida preencher o formulário
de alistamento militar.
Entre os dias 1 de janeiro e 5
de junho houve 191 alistamentos em Iperó. No mesmo período do ano passado foram 179
alistados. Após o alistamento

online o jovem receberá um
número de registro no Certificado de Alistamento Militar
(CAM) e poderá consultar o
andamento do processo. O alistamento é um compromisso
obrigatório por lei.
Os que nasceram antes de
2000 e ainda não se alistaram
devem procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) para regularizar a situação. O alistamento
fora do prazo gera multa. A
JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão (Rua Costa e Silva,
195, Vila Esmeralda). O atendimento é de segunda a sexta,
das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Mais informações: 3266-1615
(JSM – Iperó)

Festa de Santo Antonio
completa 75 anos

A 75ª FESTA de Santo Antonio começou na última quinta (31) e animou o fim de semana prolongado do feriado
de Corpus Christi. Centenas de
pessoas passaram pela Praça
Padre Calixto, onde está montado o recinto da festa. Celebrações religiosas, barracas de
comidas e bebidas típicas, bingo em prol às ações da igreja e
shows gratuitos fazem parte da
programação que segue até o
próximo dia 13. Diariamente
também é feita a distribuição
do pão de Santo Antonio no
fim das missas.
A primeira edição foi realizada
em 1943 com o objetivo de
arrecadar fundos para a construção da capela de Santo Antonio, que anos depois se tornou a primeira igreja matriz de
Iperó. Desde então, anualmente, os iperoenses celebram a
festa do padroeiro, que completa 75 anos de história em
2018.
O evento tem a parceria da Prefeitura de Iperó, por meio do
Departamento de Cultura, que
promove o projeto “Eu amo
Música”. As apresentações co-

meçaram na última sexta (1) e
são realizadas após as missas.
Na sexta (1), “Roque e Banda”
abriram a programação. “Rose
Araujo e Banda” agitaram a
noite do sábado (2). Já a “Banda Vintage” fechou a noite de
domingo (3) e o primeiro fim
de semana das festividades.
Confira as próximas atrações
do projeto “Eu amo música”:
Sexta (8) - Diego Henrique
Sábado (9) - Ivan e Anderson
Domingo (10) - Banda Marcial
de Iperó
Terça (12) - Auto Reverse
Quarta (13) - Sandy Proença
Ainda no dia 10 acontecerá a
1ª Cavalgada de Santo Antonio, com saída às 10h. O percurso inicia na antiga Oficina
de Soldagem de Trilhos (ao
lado da área do balonismo),
percorre a região central e retorna à antiga Oficina, onde
haverá almoço para os cavaleiros, show e barracas de artesanato, comidas e bebidas.
Já no dia 13, Dia de Santo Antonio, feriado municipal em
Iperó, a partir das 19h acontecerá a tradicional missa e procissão de Santo Antonio.

