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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 018/19 – Concede férias a funcionária Cristina Duarte Silva de Barros, RG:
32.061.371-9 (Copeira) referência “B”, no período de
04/02/2019 à 23/02/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em
abono pecuniário.
Portaria Nº 019/19 - CONSIDERANDO a atual falta de servidores em algumas áreas essenciais
na prestação dos serviços disponibilizados aos vereadores e
à população; CONSIDERANDO
que atualmente Câmara Municipal não tem condições de
efetuar Concurso Público para
contratação de novos servidores
em razão da atual situação econômica e parceria com o Poder
Executivo em razão da queda
de arrecadação e índices desfavoráveis de gasto com pessoal
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO
que no quadro atual de pessoal
existem servidores com capacitações além de suas atividades
para as quais foram efetivados,
tendo no momento disponibilidade laboral, podendo desta
forma serem realocados para
outras funções enquanto perdurar a situação atual e serem criadas condições de realização de
novo Concurso Publico; CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Iperó conta hoje com
2 (dois) servidores efetivos ocupantes do cargo de Motorista e
somente 1 (um) veículo oficial.
Nomeia o funcionário Robson
Soares Leonor, RG: 42.186.4060, nomeado em cargo efetivo de
Motorista através de Concurso
Público em 15/04/2016, para
exercer temporariamente as
funções de Apoio Administrativo, percebendo os vencimentos
da função para o qual fora empossado, nos termos da legislação vigente.
Portaria Nº 020/19 - Exonera a
funcionária Laudicéia Aires de
Barros Scherer, RG: 27.726.2495 (Chefe de Gabinete da Presidência) referência “K”, nos
termos da legislação vigente e
revoga a portaria n.º 108/2017.

Portaria n.º 020/2019 - Publica- Orientações:
da e registrada nesta secretaria
em 28 de janeiro de 2019.
1-Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
Luis Fernando Paula Leite
originais da Carteira de IdentidaPresidente
de (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento
EDITAL - CONVOCAÇÃO da atribuição;
REUNIÃO ORDINÁRIA
2-A escolha por procuração será
DO CMDCA
feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acomA Presidente do Conselho Mu- panhado de cópias reprográficas
nicipal dos Direitos da Criança e do documento de identidade do
do Adolescente de Iperó – CMD- procurador e do candidato que
CA - do Município de Iperó, ficarão retidas;
no uso de suas atribuições le- 3-Os candidatos chamados que
gais e regulamentares e nos ultrapassarem o número de vatermos da legislação muni- gas somente escolherão em
cipal , vem por meio deste caso do não comparecimento
edital, CONVOCAR para reu- ou desistência dos candidatos
nião ordinária dos membros melhores classificados.
do CMDCA - dia 08 de fevereiro de 2. 019 às 10h00min., Mais informações podem ser
na sede da CASA DOS CON- obtidas diretamente no DeparSELHOS - Praça Pedro Albieri, tamento de Recursos Humanos.
s/n em frente ao Escadão .
Iperó, 29 de janeiro de 2019.
Pauta de reunião
Departamento de Recursos
Ofícios expedidos e recebidos;
Humanos
Doação da Telefônica;
Secretaria de Educação, Cultura
Estatística/ 2018 do Conselho
e Esportes.
Tutelar;
Iperó, 25 de janeiro de 2.019.
Luzia
dos
Santos
Mafra
Presidente do CMDCA

ERRATA: Fica retificado o Edital de
Convocação do Processo Seletivo
Simplificado nº 1/2018, publicado
no Jornal Oficial do Município, Edição nº 631, página 2, com data de
18 de janeiro de 2019, para fazer
constar na convocação dos classificados para vagas temporárias de
Ensino Fundamental I, onde lê-se
“Ensino Fundamental I – Classificados do nº 37 ao 50º” leia-se “Ensino Fundamental I – Classificados
do nº 36 ao 50º”.
Iperó, 21 de janeiro de 2019.

Art. 1º. Os incisos I, II, IV, VIII e X do
artigo 1º do Decreto Municipal nº
1.725, de 5 de setembro de 2017
que “Nomeia os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Iperó - CMDCA
- Gestão 2017-2019” passará a ser
composto pelos seguintes membros:
Art. 1º. (...)
I - Representantes da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes
Titular: Ana Maria Domingues Branco
Suplente: Eloisa Aparecida Berton

Divisão de Recursos Humanos

II - Representantes da Secretaria de
Saúde
Secretaria de Educação, Cultura e Titular: Cintia Camargo da Silva
Esportes.
Suplemente: Flávia Carraro Zopi
DECRETO Nº 1.864, DE 28 DE
JANEIRO DE 2019.

(...)

IV - Representantes da Secretaria de
“Altera o inciso VI do artigo 1º do Administração e Finanças
Decreto Municipal nº 1.725, de 5 Titular: Bruna Letícia Oliveira Curvelo
de setembro de 2017.”.
Suplente: Ester Aparecida Antunes da
Silva
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São (...)
Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
VIII - Representantes da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais –
DECRETA
APAE
Titular: Joelma Adriana Lima Pereira
de Camargo
Suplente: Jaime Aparecido de Camargo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
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
temporário.
A chamada seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018.
LOCAL: Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes – Rua Luis
Rossi, 107 – Jardim Irene
DATA: 29.01.2019
HORÁRIO1: 09H00

ENSINO FUNDAMENTAL I –
Portarias n.ºs 018 e 019/2019 Classificados do nº 01º ao 06º;
- Publicadas e registradas nesta EDUCAÇÃO INFANTIL – Classifisecretaria em 21 de janeiro de cados do nº 29º ao 31º;
2019.
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

(...)
X - Representantes do Projeto Caminhando Contra as Drogas
Titular: Kauê Andryus Silva
Suplente: Claudinei Messias Ferreira
Art. 2º. Os demais artigos do Decreto
n° 1.530, de 1° de julho de 2015 e
incisos do art. 1º permanecerão inalterados.
Art. 3º. Este Decreto entrará vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Iperó,
28 DE JANEIRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 28 de
janeiro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
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SAÚDE
INFRAESTRUTURA

ESPORTE

Nova UBS no bairro Campos Vileta
registra 126 atendimentos em sua
primeiro semana
Entregue oficialmente na última segunda-feira
(21), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) “Cacilda Fogaça de Almeida”,
no bairro Campos Vileta,
registrou em sua primeiro
semana de funcionamento,
mais de 126 atendimentos.
A nova Unidade além
de ampla é acolhedora e
moderna, e para bem atender a comunidade ela possui 18 funcionários e conta
com uma equipe de saúde da família e uma ambulância zero quilômetro
para atendimentos urgentes.
A Unidade oferece atendimentos na área de clínica

básica (geral, pediatria, ginecologia e odontologia), procedimentos de vacinação, curativos,
retirada de pontos, aferição
de pressão arterial e glicemia
capilar, mensuração de peso
e estatura, administração de
medicamentos e ainda coleta de
papanicolau, de exames laboratoriais e procedimentos odontológicos, e conta com uma
A obra foi custeada com
recursos do Governo Federal,
no valor de R$ 512 mil reais,
mais o valor de contrapartida
do município, no valor de 321
mil que inclui a compra de
equipamentos e mobiliários.
“A nova UBS exerce o
papel de grande acolhedora

da população e deve, como
todos os outros serviços,
atender a toda demanda
com qualidade e dedicação”,
disse o Secretário de Saúde.
“A entrega da nova unidade
é motivo para comemorar.
Depois de tantas dificuldades enfrentadas no decorrer
da construção, finalmente,
depois dessa longa espera, a
comunidade já pode usufruir
dos serviços oferecidos pela
unidade”, disse o Prefeito.
O funcionamento da
nova UBS é de segunda
à sexta-feira, das 7 às 16
horas. Mais informações
pelo telefone 3266-2228.■

KARATÊ
INFRAESTRUTURA

Alunos realizarão Gincana Solidária
A partir do dia 16 de Fevereiro, os 120 alunos do Projeto ‘’Criança que Luta,Vence’’
estarão arrecadando roupas,
mantimentos e recicláveis
para Assistências Sociais de
Iperó e também gelatina para
o Hospital de Jaú que trata
muitos pacientes de Iperó.
Para dar início a essa ação,
será realizada no dia 16 uma
doação de sangue coletiva, onde a Prefeitura Municipal disponibilizou transporte para os voluntários.
A Gincana tem como objetivo estimular a convivência
social a partir do entendimento da pluralidade do
ambiente social e promover a
integração entre alunos, pro-

fessores e sociedade, contando
com a participação dos pais e
representantes de comunidades.
Busca também despertar o lado
humano, participativo, esportivo
e recreativo dos participantes.
O encerramento será realizado no dia 09 de Março, no
Campo Praxedão, e o Sensei
Alex Calixto conta que a competição é um presente aos alunos
que participam e a nossa cidade
que recebe de volta essas ações
que beneficia a todos. ‘’Além de
buscarmos exercitar o espírito
de liderança, motivação e cooperação estamos valorizando o
sentimento de afeição pelos projetos e de pertencimento a eles,
ampliando-se os horizontes da
prática da cidadania.’’, destaca.

O Prefeito comenta que
essas ações são muito importantes para a formação dessas
crianças e para população
que se dispõe a ajudar e para
as pessoas que necessitam
dessas doações. ‘’Parabéns
aos alunos que sempre estão
dispostos e aos professores e
familiares que dão suporte.
Contamos com toda população para ajudar.’’, finaliza.■

Jovens iperoenses são
selecionados para clubes de
vôlei profissional
Dois alunos participantes
do grupo de vôlei de Iperó, Marcos
Gabriel e Isabelly Nascimento, foram
aceitos para ingresso em clubes
profissionais, neste ano. Os jovens
realizaram as seletivas em dezembro de 2018, nas sedes dos clubes,
onde concorreram com centenas de
outros aspirantes pela vaga.
Marcos Gabriel, 17 anos, atleta
da categoria infantil, foi admitido
pela equipe APAV – Objetivo, localizada na cidade de Caldas Novas,
município de Goiás. O jovem já
disputou, por Iperó, a Liga de Sorocaba no ano passado, Jogos da
Juventude e Jogos Abertos; além
de garantir o vice-campeonato nos
Jogos Regionais.
Já Isabelly Nascimento, também
de 17 anos, jogará pela cidade de
Santos, federação paulista. Isabelly
disputou os Jogos da Juventude,

Copa do Estado e foi vice-campeã
da Liga de Sorocaba; assegurando, em conjunto, uma brilhante
performance da equipe infanto-juvenil feminina.
“Ficamos felizes que o projeto
social e representativo de Iperó
tenha proporcionado experiências
significativas, com treinos e competições, que puderam contribuir
para o sucesso desses alunos.
Desejamos muita sorte a eles nessa nova jornada”, comenta com
orgulho a professora Elaine Bueno
dos Santos, treinadora da equipe
de vôlei iperoense.
O grupo de Iperó também vem
se preparando para enfrentar a
temporada de campeonatos de
2019. As aulas acontecem no
Ginásio de Esportes Benedito
Romualdo de Godois, na avenida
Luíza Rosas Sartorelli, 70.■
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AGRICULTURA

SEGURANÇA

Agrotóxico é tema de palestras para
produtores rurais

Iperó participa de
convenção

‘Agrotóxico’ é tema de
palestra realizada na última
sexta-feira (25), pela Secretaria do meio Rural, Ambiente
e Turismo em parceria com a
equipe da Vigilância Sanitária,
para orientar os produtores
rurais sobre os riscos à saúde
no uso excessivo do agrotóxico e meios alternativos
para não usá-lo. As palestras
aconteceram no Barracão Comunitário, no assentamento
Ipanema, reunindo entre os
produtores, professores e
alunos universitário.
Na ocasião foram ministrada duas palestras, a primeira realizada pela equipe
de Vigilância Sanitária, que
abordou assuntos como normas, órgãos responsáveis por
controlar a venda e uso dos
produtos e os riscos à saúde
que eles oferecem principalmente ao produtor e ao consumidor final, também dicas
de manipulação e lavagem
dos alimentos produzidos

Representantes da segurança iperoense, juntamente com
de outros municípios da região, participaram, nesta sexta-feira (25), de
uma conferência sobre o Convênio
Detecta, no auditório da prefeitura
de Salto de Pirapora.
Como assunto em questão, o
Convênio Detecta é uma parceria
entre a Polícia Militar, Polícia Civil
e Guarda Municipal selada pela
Secretaria de Segurança Pública e
pelas prefeituras do estado de São
Paulo. O projeto objetiva a adoção
de medidas tecnológicas para otimizar a segurança nas cidades, através
de câmeras de vídeo instaladas nas
ruas dos municípios.
As Polícias e a GCM, responsáveis pela observação das câmeras
e eventuais ocorrências, passarão
por treinamento disponibilizado pela Secretaria de Segurança
Pública - que também tratará do
link do sistema. Já a aquisição dos
equipamentos e internet, são de
contrapartida municipal.
O Gestor de Segurança Municipal, Daniel Machado, comentou
que a implantação do sistema é de
suma importância.”A implantação
nas áreas residenciais, comerciais

convencionalmente. Já na
segunda palestra, ministrada pelo SERAT, trouxe como
tema os meios alternativos e
sustentáveis para diminuir e/ou
erradicar o uso de agrotóxico.
O objetivo das palestras foi
de levar para o produtor rural
o conhecimento dos riscos
que podem gerar com o uso
excessivo de agrotóxico, como
prejuízos ambientais, sociais e
de saúde para o produtor.
“A ideia é informar e orien-

tar o produtor rural para assim
aumentar sua qualidade de
vida”, disse o secretário do Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
“É possível observar com frequência trabalhadores do campo
utilizando agrotóxicos sem nenhuma proteção adequada, e
muitas vezes a intoxicação não
é levada a sério, acabando por
não procurarem atendimento
médico, por não saberem dos
verdadeiro risco de tais substâncias.”, disse o prefeito.■

NATAL ESPETACULAR

Convênio encerra atividade no
município e doa materiais recicláveis
a cooperativa
O Convênio realizado
em parceria com o Fundo Social do estado de São Paulo,
essencial para a execução do
Natal Espetacular, finalizou
sua participação no município
com a doação dos materiais
recicláveis à cooperativa do
bairro George Oetterer, nesta
última semana.
Dentre os materiais, a cooperativa realizou a retirada de
mais de 3 mil garrafas pets,
adquiridas através da contribuição de escolas municipais
e dos próprios moradores de
Iperó. As milhares de garrafas
e demais peças, foram utilizadas para a confecção dos
enfeites e da árvore de natal
que completavam o cenário
exibido na Estação Ferroviária,

durante a programação natalina de 2018.
“É com muito carinho que
pensamos em elaborar uma
decoração acolhedora e ao
mesmo tempo mais sustentável para o natal. É sempre
importante relembrar que
podemos e devemos reutilizar
materiais, evitando impactos negativos na natureza. A
doação dos materiais para a
tedesde o início”, comenta a
presidente do Fundo Social de
Iperó, Valdenis Ribera Mira,
uma das idealizadoras do
evento.
Como um muito obrigado,
Valdenis completa: “Agradecemos imensamente ao Fundo
Social de São Paulo, às escolas
municipais, a equipe da Prefei-

tura Municipal, munícipes e
a todos que, de alguma forma,
colaboraram com a realização
de sucesso do nosso Natal Espetacular e de seus frutos”. ■

e industriais serão extremamente
importantes, uma vez que é um
avanço muito grande em matéria
de tecnologia da segurança. Além
da criminalidade de uma maneira
geral, que encontrará mais um
obstáculo para adentrar em nosso
município. Além disso, com essa
implantação, a ‘cerca eletrônica’
estará vigiando a cidade em tempo
real e consequentemente, o tempo
de resposta dos profissionais de
segurança (PM e GCM) deverá ser
mais rápido e eficaz” comenta.
O Prefeito Municipal frisa que a
segurança no município é uma das
prioridades da gestão.“Fortalecer
a segurança de nossa cidade é
essencial para o bem-estar da população. Desta forma, o Convênio
Detecta aparece como uma ótima
medida e oportunidade para Iperó.
Estamos empenhados na execução
do projeto, intensificando laços entre os órgãos de segurança pública
e prezando pela garantia de um
serviço de qualidade”, comenta.
Incontinentemente, Iperó iniciou
os estudos e levantamentos necessários para a implementação do
sistema. ■

