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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 16.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificado de
nº 17º
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, 11 de Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, 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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 16.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
ENFERMEIRO – Classificados
do nº 06 ao 08º
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.

CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Convite n.º
003/2018 – Processo n.º 22/
2018
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Iperó, de materiais de
limpeza, de copa e cozinha e
gêneros alimentícios, pelo peDECRETO Nº 1.809, DE
4 DE JULHO DE 2018.
“Dispõe sobre a
divulgação à eventuais
interessados da relação de
pessoas físicas habilitadas
a receber títulos de
propriedade do
loteamento denominado

ríodo de 12 (doze) meses, conforme especificado no edital
do Convite n.º 003/2018.
DATA DA LICITAÇÃO: 05/07/
2018
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 21.960,69
(Vinte e um mil, novecentos e
sessenta reais e sessenta e nove
centavos).
EMPRESAS CONVIDADAS: Comercial JVD Importação e Exportação Ltda, Cantinho da
Limpeza Comercial Ltda – Me,

Tap Distribuidora de Produtos
de Limpeza Ltda, Supermercado Fornel de Iperó Ltda – EPP,
Supermercado Piracicaba Ltda
– EPP e Comercial JH Ltda –
Me.
Nenhuma das empresas convidadas compareceu a audiência
de abertura de envelopes.
DECLARADA: DESERTA

‘Jardim Monções’.”.

DECRETA

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais; e

Art. 1º. Ficam habilitadas a receber os títulos de propriedade do loteamento denominado Jardim Monções, conforme
matrícula, lote, quadra, rua,
metragem e beneficiário, as
pessoas físicas abaixo indicadas:

CONSIDERANDO o disposto
artigo 10 da Lei Complementar
n° 96, de 12/05/2014;

Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó

Iperó, 11 de Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 048/18 - Concede férias ao funcionário Paulo
Henrique de Araújo RG:
44.001.575-3 (Assistente Administrativo II) referência “G”,
no período de 16/07/2018 a
25/07/2018, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria n.º 048/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 10 de julho de
2018.
Sergio Poli Simon
Presidente

Parágrafo único. A relação
constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote devidamente avaliados pela Comissão
de Regularização Fundiária
Municipal e homologados pelo
Chefe do Poder Executivo, nos
termos da Lei Complementar
nº 96, de 12 de maio de 2014.

meio de requerimento escrito
e devidamente fundamentado
em face de erros e omissões,
via protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó e direcionado à Comissão de Regularização Fundiária Municipal no
prazo de até 05 (cinco) dias
contados da publicação deste
Decreto.

Art. 2º. Eventuais interessados
poderão apresentar reclamações ou discordâncias, por

§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância, a
Comissão Regularização Fundi-

ária Municipal se manifestará
no prazo de 10 (dez) dias e remeterá o parecer ao Chefe do
Poder Executivo para decisão
no prazo de 10 (dez) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas ou
litígios fundamentados, enquanto não julgadas ou enquanto perdurar tal situação,
impedirá a expedição do título
de propriedade.
§3º. Julgadas as reclamações,
ou não as havendo, serão expedidos os títulos de propriedade através da respectiva es-
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critura de alienação gratuita,
conforme disposto no artigo 5º
da Lei Complementar nº Lei nº
96, de 12 de maio de 2014.
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos registros serão suportadas
pelos beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
4 DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 4 de julho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA Nº 234, DE
6 DE JULHO DE 2018.
“Nomeia os membros da
Comissão de Defesa Civil
de Iperó-SP.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no
Decreto Municipal nº 86, de 8
de maio de 1997;
RESOLVE
Art. 1º. Ficam nomeados para
compor a Comissão de Defesa
Civil de Iperó-SP os seguintes
membros:
I - Representantes do Setor
de Gestão de Segurança
Pública e Patrimonial:
a) José Daniel Machado
b) Sidney Jorge da Silva
c) Lindamaris Rodrigues
d) Daniel Hessel
e) Marcelo Xavier de Morais
f) Lucas Gabriel D Abronzo
g) Sérgio Maurandi Oliveira
II - Representantes da
Secretaria de Governo
a) Francisco Antônio
Coutinho
b) Paulo Henrique Silveira
Fagundes
III - Representantes da
Secretaria de Administração
e Finanças
a) Beatriz Cristina Godoy
b) Bruna Leticia Oliveira
Curvêlo
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c) Maria Aparecida Rosa
d) Pedro Macuzzo Munhoz
IV - Representantes da
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social
a) Eliane Cristina Dias de
Almeida
b) Glaucia Mendes Buchala
c) Maria Celia Oliveira Soares
da Cunha
V - Representantes da
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
a) Edmir Domingues dos
Santos
b) José Ricardo Vieira
c) Karina Terezinha Lolli
VI - Representantes da
Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo

a) Altair Donizeti Maricato
b) Divaldo Rodrigues
c) João Telles
d) Manoel dos Santos Lopes
e) Patricia Elaine de Barros
f) Rogério da Silva Fernandes
g) Thamiris Rodrigues Meireles
VII - Representantes da
Secretaria de Obras
a) Eduardo Kenji Monteiro de
Souza
b) Osvanil Rosa da Silva
VIII - Representantes da
Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento
a) Alessandra Nunes Ferraz
Fiuza
b) Luíza Monise dos Anjos
Mendes
IX - Representantes da

Secretaria da Saúde
a) Adriana Ribeiro de Aguiar
Oliveira
b) Ednelson Fernandes
Marinho
c) Gilce Maria Vida Aparecido
X - Representantes da
Secretaria de Transportes e
Serviços Municipais
a) Agnaldo Aires de Barros
b) Alexandre Rodrigues
Alamino
c) Pedro Bertoni Neto
Art. 2º. As funções e atribuições de cada membro serão
definidas em regimento próprio e coordenadas pela Coordenadoria de Defesa Civil e
pelo Setor de Gestão de Segurança Pública e Patrimonial.

Art. 3º. A nomeação dos membros conforme artigo 1º desta
portaria não acarretará acréscimo de vencimentos.
Art. 4º. Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
6 DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 6 de julho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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CHALLENGE DAY

CAMPEONATO DE KICKBOXING

Iperó vence o
Dia do Desafio

Iperoenses conquistam
12 medalhas na competição

MAIS UMA vez a população
iperoense fez bonito e venceu
a 24ª edição do “Dia do Desafio”, realizada no último dia 20.
A iniciativa estimula a prática
de esportes e atividades físicas,
além da integração e cooperação por meio de uma disputa
entre diversas cidades de todo
o mundo.

Neste ano Iperó competiu contra Cachoeira Paulista, cidade
que fica no Vale do Paraíba. De
acordo com o SESC, que promove o “Dia do Desafio” anualmente, houve 94% de participação dos iperoenses, contra
33% de Cachoeira Paulista,
que seguirá como adversária de
Iperó até 2020.

No decorrer do dia diversas atividades movimentaram os iperoenses numa programação organizada pelo Departamento
de Esportes no Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de
Godois”, no campo de futebol
de George Oetterer e no Complexo Esportivo da Escola Municipal “Dona Elisa Moreira dos
Santos”. As escolas, creches,
projetos educacionais e a APAE
também participaram.
“Parabéns a todos. O Dia do
Desafio é uma disputa saudável entre as cidades e principalmente incentiva a conscientização sobre a importância das
atividades físicas”, comentou
José Ricardo Vieira, diretor de
Esportes de Iperó.
Mais
informações:
www.diadodesafio.org.br/sobre-o-dia-do-desafio/ ou 32664892 (Departamento de Esportes)

JOGOS REGIONAIS

Paratleta iperoense
conquista três medalhas

NAS DISPUTAS do atletismo ACD livre masculino, no Es-

tádio Municipal “José Roberto
Quevedo”, em Tatuí, o paratleta iperoense Rivelino Rui Brésio conquistou três medalhas
na última quinta (5). Foram as
primeiras medalhas de Iperó na
62ª edição dos Jogos Regionais, que é realizada nas cidades de Boituva, Cerquilho e
Tatuí.
No lançamento de disco o iperoense ficou com o Bronze. No
lançamento de dardo veio a Prata. Já no arremesso de peso Rivelino conquistou a medalha de
Ouro. “Essas medalhas são dedicadas a todos os iperoenses e
amigos”, disse o paratleta.

MAIS MODALIDADES – Além
do atletismo ACD livre masculino, Iperó enviou atletas para
as disputas no atletismo livre
masculino, atletismo ACD livre
masculino, futebol masculino
(até 20 anos), futebol livre feminino, futsal livre feminino,
futsal livre masculino, vôlei de
praia livre feminino, voleibol
feminino (até 20 anos) e voleibol masculino (até 20 anos).
Entre elas, o voleibol masculino é a única modalidade que
ainda prossegue em busca de
uma medalha. Os Jogos Regionais terminam no próximo
sábado (14).

SEIS ATLETAS iperoenses
participaram do Campeonato
Brasileiro de Kickboxing, realizado em Maringá, no Paraná,
entre os dias 5 e 8 de julho.
Disputando as modalidades
Kick Light, Light Contact, Point Fight e Low Kick, eles conquistaram 12 medalhas, sendo
sete de Ouro, duas de Prata e
três de Bronze.
Os atletas fazem parte do projeto “Jovens de Honra”, que é
desenvolvido em Iperó desde
2013 e tem o apoio da Prefeitura. O objetivo do projeto é
incluir os jovens na prática esportiva, garantir o rendimento
escolar e não permitir que fiquem ociosos. Também é trabalhada a inclusão social e o
estímulo para que participem
de competições.
O mestre Ernando Araújo conquistou duas medalhas de Ouro

(Point Fight e Light Contact) e
uma de Prata (Kick Light). Arthur Gustavo conquistou uma
medalha de Bronze no Low
Kick. Raul Deaque conquistou
três medalhas de Ouro (Point
Fight, Light Contact e Kick Light). Gabriel Branco conquistou medalha de Prata no Point
Fight, Bronze no Kick Light e
ficou em quarto lugar no Light
Contact. Nicolas Carvalho conquistou uma medalha de Ouro
no Point Fight. Fernando Domingues conquistou uma medalha de Ouro (Point Fight) e
uma de Bronze (Kick Light).
“Parabéns a todos os atletas
pelos resultados alcançados
no Campeonato Brasileiro e
por representarem a nossa cidade em mais essa importante competição. Contem sempre com o nosso apoio”, disse o prefeito.
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PAVIMENTAÇÃO

MUTIRÃO SOCIAL

Prefeitura inicia obras
na Avenida Augusta

NO ÚLTIMO dia 3 a Prefeitura de Iperó iniciou as obras
na avenida Augusta, em George Oetterer. Entre as melhorias estão a implantação de guias e sarjetas e a pavimentação
asfáltica da via. A empresa res-

ponsável é a Céu Azul e o custo é de R$ 277,6 mil.
Essas benfeitorias integram um
convênio de R$ 780 mil, assinado no início de abril deste ano,
que inclui ainda a pavimentação
da rua Endócles José de Almei-

Alunos realizam podas e
visitam a Flona de Ipanema
da, também em George Oetterer, além da rua das Mangueiras, rua dos Abacateiros e rua
Francisco Gamero, todas na região central da cidade. Os recursos foram originados em emendas dos deputados estaduais
Maria Lúcia Amary e João Caramez, e do deputado federal Samuel Moreira.
“A avenida Augusta é uma via
importante para o bairro e a
pavimentação era aguardada
pelos moradores há vários
anos. Essas conquistas recentes do município trarão benefícios para toda a população.
Agradecemos ao apoio dos
deputados e à nossa equipe
que tem se empenhado bastante no dia-a-dia para a liberação desses recursos”, ressaltou o prefeito.

SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho ultrapassa
10 mil itens arrecadados

A CAMPANHA do Agasalho 2018, realizada pelo
Fundo Social de Solidariedade (FSS) com o apoio da Prefeitura de Iperó, foi encerrada no último dia 29 e arrecadou mais de 10 mil peças,
entre roupas, calçados e
agasalhos, além de 30 cobertores. Foram 25 pontos
de arrecadação espalhados
por todo o município durante o período da campanha.
Nesta quarta (11), o Fundo

Social iniciou a entrega dessas doações a 18
entidades já cadastradas. Entre
os beneficiados
estão igrejas, associações e projetos que desenvolvem ações na área
social.
“Encerramos a
Campanha do
Agasalho, mas o
Fundo Social con

tinua recebendo doações
ao longo do ano”, explicou a secretária de Assistência e Desenvolvimento
Social.
“A Campanha do Agasalho
alcançou muito sucesso novamente e agradecemos a
todos que colaboraram. A
população iperoense e os
nossos parceiros demonstraram o espírito de solidariedade e o desejo de ajudar
os mais necessitados”, comentou a presidente do
Fundo Social, Valdenis Ribera Mira.
O Fundo Social está localizado na rua Costa e Silva, 175
(Vila Esmeralda).

ALUNOS do curso de Jardinagem, do programa “Mutirão
Social do Trabalhador”, estão
auxiliando nas podas de árvores nas localizadas nas calçadas. A iniciativa da Secretaria
de Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT) começou em junho e será realizada em todo
o município, com o objetivo de
melhorar a visibilidade para os
veículos e o trânsito de pedestres.
Diversas vias já receberam as
ações e, além das podas, está
sendo feito um levantamento
sobre a situação de cada árvore. “Com isso, pretendemos
identificar os casos em que há
problemas como riscos de quedas e evitar futuros acidentes”,
comentou o secretário.
O “Mutirão Social do Trabalhador” é realizado pela Prefeitura de Iperó, numa parceria entre a SERAT e a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS). O curso de Jar-

dinagem é oferecido de forma
gratuita aos munícipes desempregados, em risco social e
com dificuldades no acesso ao
mercado de trabalho. Entre os
objetivos estão a reintegração
social, a qualificação e a geração de renda, com foco em
preparar os alunos para o mercado de trabalho.
VISITA À FLONA – Nesta quarta (11) os alunos participaram
de uma visita monitorada à Floresta Nacional de Ipanema (Flona), visando reforçar as orientações sobre a importância do
meio ambiente. Além de conhecer os locais históricos, os alunos estiveram no viveiro de
mudas da Flona e receberam
informações sobre a produção
de mudas e tipos de árvores
mais indicados para a arborização urbana, pois o “Mutirão
Social do Trabalhador” participa ativamente dos plantios realizados pelo programa “IperVerde” em todo o município.

