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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 021/19 – Exonera a
funcionária Sibele do Nascimento Fagundes, RG: 42.894.722-0
(Assessor Parlamentar) referência “D” e revoga a portaria n.º
089/2017.
Portaria Nº 022/19 – Exonera o funcionário Daniel Santos
Gomes, RG: 28.438.839-7,
(Assessor de Gabinete da Presidência) referência “G”, e revogada as portarias n.ºs 091, 111
e 112/2017.
Portaria Nº 023/19 - Nomeia Jessica Elias Rolim, RG: 48.605.0749 (Assessor Parlamentar) referência “D”, concede uma cesta
básica ou um crédito alimentação com entrega mensal e lota
no Gabinete do Vereador Angelo Valário Sobrinho.
Portaria Nº 024/19 - Nomeia
Mariane Maritça Arruda da Silva, RG: 42.889.342-9 (Assessor
Parlamentar) referência “D”,
concede uma cesta básica ou
um crédito alimentação com entrega mensal e lota no Gabinete
do Vereador Alysson Alessandro
de Barros.
Portaria Nº 025/19 - Nomeia
Humberlito Santos de Almeida,
RG: 26.687.665-1 (Assessor Parlamentar) referência “D”, concede uma cesta básica ou um
crédito alimentação com entrega mensal e lota no Gabinete do
Vereador Sergio Poli Simon.
Portaria Nº 026/19 – Nomeia
Daniel Santos Gomes, RG:
28.438.839-7 (Chefe de Gabinete da Presidência) referência
“K” e concede uma cesta básica
ou um crédito alimentação com
entrega mensal.
Portaria Nº 027/19 – Nomeia
a funcionária Jaqueline Leandro da Mota Medeiros, RG:
42.894.980-0 (Assistente Administrativo I) referência “E”,
como responsável pelo Departamento de Recursos Humanos
desta Casa de Leis.
Portarias n.ºs 021 e 022/2019
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 31 de janeiro de
2019.
Portarias n.ºs 023 a 027/2019
- Publicadas e registradas nesta
secretaria em 1º de fevereiro de
2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 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° 01/2018.
DATA: 08.02.2019
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Prefeitura de Iperó, Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Classificado
de nº 18.
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, 06 de Fevereiro de 2019.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A chamada seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos do Edital de Concurso Público
n° 01/2018.
DATA: 08.02.2019
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Prefeitura de Iperó, Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz
ADVOGADO – Classificado de nº
03.
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, 06 de Fevereiro de 2019.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Governo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DE ADITAMENTO
MODALIDADE:
Convite
n.º
004/2015 – Processo n.º 21/2015
– Contrato nº 008/2015
OBJETO: Resolvem de comum
acordo a supressão parcial de seu
valor do contrato.
Contratação de empresa referente
a prestação de serviços especializados em manutenção dos equipamentos de informática da Câmara
Municipal de Iperó.
DATA DO ADITAMENTO:
07/01/2019
VALIDADE: 4 MESES
VALOR GLOBAL: R$ 14.858,00
(Catorze mil oitocentos e cinquenta e oito reais).

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de Governo, comunica a convocação
Luiz Fernando Paula Leite
para o provimento de cargo em Presidente da Câmara Municipal de
Iperó
caráter efetivo.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO 4º ADITIVO DO
CONTRATO N.º 008/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO: CLAUDIO FERREIRA MACHADO – ME
MODALIDADE: Convite 004/2015
– Processo 021/2015
OBJETO: Supressão do objeto
do contrato, resultando na redução do valor global do contrato em 15%, cujo valor é de R$
14.858,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e oito reais).
ASSINATURA: 07/01/2019
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
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BIOMETRIA

Feira Livre e do Produtor estreiam
na Rua Santo Antônio neste sábado
Após a realização de
consulta popular, os iperoenses escolheram novo local
para a Feira: a rua Santo
Antônio. Com a mudança
e as adequações necessárias, os feirantes iniciarão os
trabalhos nesse novo espaço no próximo sábado (9).
A Feira Livre e do Produtor acontece todos os sábados, no horário já tradi-

cional, das 7h às 17h e contará com nova distribuição
(separada por segmentos).
“O desejo de mudança surgiu de toda a comunidade, tanto
dos feirantes, quanto da população. Com isso, buscamos fazer
a mudança da rua de maneira
democrática e participativa. A
expectativa com a nova rua é
bastante positiva, acreditamos
que a movimentação da feira

será ainda maior e aquecerá
o comércio em todo o centro da cidade. É importante
que a população prestigie
nossos feirantes aos sábados
e ajude a manter com esta
tradição da cidade” comenta
o prefeito em exercício.■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Rede Municipal de ensino inicia o
ano letivo
Com um novo gás após
as férias, na última segunda-feira (4), cerca de 400 profissionais e 5 mil alunos da
rede de ensino municipal
retornaram às aulas. Com
intuito de se preparar para
essa chegada dos alunos,
na sexta-feira (1), as equipes
gestoras promoveram atividades nas unidades escolares, dando abertura ao ano
letivo junto aos professores.
“Começamos o ano le-

tivo! Planejamentos, projetos,
sonhos que nos motivam a
pensar em buscar a melhoria da
qualidade da educação. Desejo
um excelente retorno a todos os
gestores, professores e aos nossos alunos. Muito sucesso para
2019” comentou a secretária de
Educação, Cultura e Esportes.
O prefeito também comentou a importância de uma abertura positiva e com a participação de todos. “Iniciamos o ano
letivo com todos os docentes

reunidos em suas escolas.
Com essa união, foi possível planejar os objetivos
para esse novo ano junto a
escola e se organizar para
a chegada das crianças que
aconteceu na segunda-feira.
Com um bom início, um
ótimo planejamento e uma
boas-vindas aos alunos, iniciamos o ano letivo com o pé
direito. Desejo um ótimo ano
letivo a todos” comenta. ■

Cadastro biométrico passa a
ser obrigatório em Iperó
O cadastro biométrico, que
tem como finalidade identificar
o eleitor por meio da impressão
digital, passou a ser obrigatório no
município de Iperó a partir desta
segunda-feira (4). Além de possibilitar a atualização de cadastro dos
eleitores do país inteiro, o sistema
biométrico traz mais segurança,
não havendo a possibilidade de um
eleitor votar no lugar de outro.
Em Iperó, apenas 56,12% dos
19.960 eleitores possuem o cadastro
biométrico. A biometria é obrigatória para todos os eleitores, inclusive
aqueles cujo o voto é facultativo e já
possuem o título de eleitor (analfabetos, maiores de 16 anos e menores de 18 anos). Já os eleitores com
70 anos ou mais não são obrigados
a realizar o cadastramento. Caso o
cadastro não seja realizado, o título
do eleitor será cancelado, até que
o mesmo procure a Justiça Eleitoral
para efetuar o cadastramento.
O prazo para o cadastramento
termina no dia 19 de dezembro
de 2019. Os eleitores devem fazer
o agendamento do atendimento
para realizar o cadastro pelo site do
Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo - TRE-SP (www.tre-sp.jus.
br). O atendimento será realizado
no Cartório Eleitoral de Iperó, que
fica na Casa do Cidadão (Rua Costa

e Silva, 195). Para que o eleitor
consiga se cadastrar, é necessário
a apresentação de documento original com foto e um comprovante
de endereço atualizado.
Marcelo Dorighelo Fernandes,
Analista Judiciário do Cartório
Eleitoral da 369ª Zona Eleitoral,
destacou que o município de Iperó
está em revisão de eleitorado com
vista à atualização do cadastro eleitoral, mediante a coleta de dados
biométricos até 19 de dezembro
e esse cadastro é obrigatório. “O
atendimento deve ser agendado
pela internet, no site eletrônico
no TRE-SP. O serviço será realizado
no Posto Eleitoral de Iperó com
atendimento ao público das 12h
às 18h, o eleitor deve ficar atento
os documentos necessários e ao
prazo. O cadastramento biométrico é obrigatório, lembrando que,
o eleitor que já fez a biometria
estará dispensado de comparecer
à revisão do eleitorado. Para tanto,
ele deverá examinar o seu título,
onde constará a expressão no canto superior direito: Identificação
Biométrica” frisa.
Para obter mais informações
ou esclarecer dúvidas sobre o processo do cadastramento, entre em
contato pelo telefone 3266-1417
(Cartório Eleitoral de Iperó). ■

6 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

TRANSPORTE PÚBLICO

OBRAS

Idosos obtém cartão de gratuidade
Idosos iperoenses agora
têm direito à isenção da tarifa
no transporte público. A garantia foi alcançada através
da integração do transporte
do município com a região
de Sorocaba. Representantes
da prefeitura e do Conselho
Municipal do Idoso participaram de uma reunião, na
terça-feira, 22 de janeiro,
para assegurar o benefício.
A conferência aconteceu
na sede da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), em Sorocaba,
que contou com a presença
do diretor do órgão, Luiz
Gustavo Dias; liderança que
comandou a discussão sobre

a isenção da taxa para os idosos da região. Isso porque a
atual Lei Federal, contempla a
gratuidade apenas para idosos
acima de 65 anos.
Já com o acordo entre
a Região Metropolitana de
Sorocaba, iperoenses, com
idade a partir de 60 anos,
podem utilizar o transporte
público de graça, assim como
a população-alvo de outros 27
municípios. O cartão oferece
amparo ilimitado nas viagens,
não necessitando que o idoso
reserve alguma passagem.
“Agradecemos à prefeitura
e à parceria formada com a
EMTU. O cartão é um grande
ganho aos idosos do nosso

município. Somos gratos por
essa conquista e por outros tantos avanços que estão ocorrendo
em nossa cidade”, comemora
Ruth Dornela Paixão, presidente
do Centro de Convivência da
Terceira Idade (Ceconti).
Para cadastramento do cartão, é necessário levar RG, CPF
e comprovante de residência
(originais e também em versão
cópia) para o Setor de Venda de
Passes da Garagem de Iperó, localizado na Avenida Wika Ursula
Wiegand, 545 – Baecatavinha.
O horário de atendimento é de
segunda à sexta-feira, das 13h às
16h. O cartão fica disponível no
mesmo dia do cadastro.■

ESPORTE

Projetos educacionais começam
neste mês
A partir desta terça-feira
(5) a Divisão de Esportes por
meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes iniciará
um novo projeto educacional
no município a fim de promover o esporte e com ele, a
atividade física.

Dentro das opções de aulas
estão o futebol feminino, futebol masculino, futsal feminino,
damas, xadrez, atletismo, projeto de bem-estar e o voleibol.
As aulas acontecerão em diversos dias na semana e com
horários diferenciados entre

cada modalidade.
Para mais informações sobre
dias, horários e como participar
na modalidade de interesse,
entre em contato pelo telefone 3266-4892 (Divisão de
Esportes). ■

Recape na rua Paulino de
Moraes é concluído
Dando continuidade ao forte
trabalho de recapeamento das
ruas do município, na última
quinta-feira (31), foi a vez da Paulino de Moraes receber o recape.
A obra realizada é continuação
de um convênio conquistado por
meio de emenda de verba federal
no valor total de R$ 234,8 mil que
contemplou, além da Paulino de
Moraes, as ruas Porto Feliz, Salto,
Benedito Vaz, Samuel Domingues
e Rua Moreira. As obras relativas
à esse convênio foram executadas
pela empresa DNP Terraplenagem
e Pavimentadora, vencedora da
licitação.
As melhorias são fruto de emenda enviada pelo deputado federal
Samuel Moreira e, dessas seis ruas,
já foram executados os serviços

em quatro ruas no ano passado, a
Paulino de Moraes no mês de janeiro, restando apenas a Rua Moreira.
Esta última rua deve receber a pavimentação nos próximos meses, pois
possui interferências que devem
ser executadas paralelamente aos
serviços, quais sejam a remoção das
lajotas e verificação da rede de água.
Em razão dessas interferências os
serviços deverão ser realizados fora
do períodos de chuvas para evitar
transtornos aos moradores.
“Agradecemos mais uma vez todo
apoio do deputado Samuel Moreira
e a paciência da população. Seguimos focados em realizar melhorias
nas mais diversas ruas da cidade,
proporcionando aos munícipes mais
comodidade e conforto”, comenta
o prefeito. ■

CULTURA

Grupo iperoense se
apresentará em Festival
Regional de Teatro
A Liga Teatral Municipal de
Iperó, vinculada a Divisão de Cultura da cidade, neste sábado (09),
participará do Festival Regional de
Teatro, em Sorocaba. A companhia
encenará a peça “Mokita” - espetáculo que já garantiu prêmios nacionais e internacionais ao grupo.
A apresentação está marcada
para às 15:30 na Praça Frei Baraúna, centro de Sorocaba. Além da

Liga, outros 10 grupos também têm
presença confirmada no Festival,
que contará com 24 encenações,
tanto infantis quanto adultas.
O evento acontece em dois dias
(08 e 09), sendo a programação
de sábado das 17h à 00h, e a do
domingo das 9h às 22h. Os espetáculos ocorrem na Praça Frei Baraúna
e no Teatro-Bar Dois Ponto Oito. A
entrada é gratuita. ■

