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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
Nº 1/2019
OBJETO: AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019 PARA
CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES
DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
A Prefeitura Municipal de Iperó, por meio
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, localizada na Rua Luiz Rossi, nº 107,
Jardim Joseli, Iperó, Estado de São Paulo,
atendendo a Lei Federal nº 11.947/2009
e a Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, torna público que receberá no período de
29/04/2019 a 14/05/2019, proposta para
credenciamento e posterior aquisição de
gêneros e produtos alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
Rural, conforme configuram as cláusulas
que seguem.
1. OBJETIVO
1.1. O presente certame tem como objetivo obter as propostas para credenciamento de Associações ou Cooperativas
da Agricultura Familiar visando posterior
aquisição de gêneros e produtos alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos
matriculados na Rede Pública de Ensino,
em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com
o Programa Suplementar da Alimentação
Escolar.
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
2.1. Para o credenciamento de Grupos
Formais de Agricultores Familiares e de
Empreendedores Familiares Rurais deverão entregar à Comissão de Implantação,
Acompanhamento e Execução de aquisição de Produtos da Agricultura Familiar e
Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar do Município, no período
determinado, os documentos relacionados
abaixo para serem avaliados e aprovados:
2.1.1. Cópia de inscrição no Cadastro de
Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de cooperativas ou Declaração de Aptidão ao Produtor (DAP);
2.1.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor
Familiar participante;
2.1.3. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, de acordo com os anexos dessa Chamada Pública, assinada pela
diretoria da entidade articuladora;
2.1.4. Para produtos de origem animal,
apresentar documentação comprobatória
de Serviço de Inspeção Sanitário, podendo
ser Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e
adesão ao Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária (SUASA), Serviço

de Inspeção Estadual (SISP) e Serviço de 4.6. Na hipótese de ocorrer cisão ou fuInspeção Federal (SIF).
são ou incorporação envolvendo duas ou
mais entidades e até a criação de uma
3. PAGAMENTO DAS FATURAS
terceira (cooperativa ou associação) que
3.1. Os pagamentos dos gêneros da Agri- venha agregar uma ou mais associações,
cultura Familiar ou Empreendedor Familiar as compras terão sua continuidade, resRural habilitado, como consequência do peitando as DAPs já cadastradas.
fornecimento para a Alimentação Escolar, 4.7. Para efeito de documento fiscal,
corresponderá ao documento fiscal emiti- caso esta nova entidade venha emitir dodo a cada entrega.
cumento fiscal, será necessário a assina3.2. Os pagamentos serão efetuados no tura de novo contrato, com a anuência
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da entidade.
da data da nota fiscal do produto pelo setor competente do Município.
5. RESULTADO
3.3. As notas fiscais deverão vir acompa- 5.1. A Comissão de Avaliação e Execunhadas de documento padrão de controle ção após o julgamento e classificação,
de entregas (romaneios), com fornecimen- dará ampla publicidade.
to de modelo em época oportuna pela Divisão de Alimentação Escolar.
6. CONTRATAÇÃO
3.4. A documentação fiscal para fins de 6.1. O Proponente Vendedor (ES) deverá
pagamento deverá conter o mesmo nú- assinar o Contrato de Compra e Venda
mero de inscrição no Cadastro Nacional de gêneros alimentícios, conforme Minude Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado no ta de Contrato Anexo atendendo aos terContrato.
mos da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.
3.5. A Prefeitura do Município de Iperó re- 6.2. O prazo de vigência do contrato
colherá os impostos de sua competência e será até 31 de dezembro de 2019, com
os demais impostos deverão ser recolhidos intervalo no recesso escolar do mês de
pela entidade a qual os produtores estive- JULHO.
rem associados.
6.3. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Fami4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
liar rural deve respeitar o valor máximo
4.1. Serão consideradas as propostas clas- de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Desificadas, que preencham as condições fi- claração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/
xadas nesta Chamada Pública.
ano) e obedecerá as regras da Resolução
4.2. Cada grupo formal deverá, obrigato- 4/2015/CD/FNDE/MEC.
riamente, ofertar a quantidade e variedade 6.4. A entrega será feita semanalmente,
de alimentos de acordo com a sua produ- em dia a ser combinado com a nutricioção, em conformidade com as normas de nista.
classificação vigente, respeitando os preços praticados no atacado, bem como, ob- 7. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEservando as embalagens características de DORES
cada produto.
7.1. Os fornecedores que aderirem a este
4.3. A Comissão para Implantação, Exe- processo declaram que atendem a todas
cução e Acompanhamento classificará as as exigências legais e regulatórias para
propostas considerando agricultores do tanto e que possuem autorização legal
município, região, território rural, estado e para fazer a proposta, sujeitando-se, em
país nesta ordem de prioridades, além dos caso de declaração falsa, às penalidades
preços dos produtos embalados individual- da legislação civil e penal aplicáveis.
mente, de acordo com a solicitação da Di- 7.2. Os fornecedores se comprometem
visão de Alimentação Escolar, do frete para a fornecer os gêneros alimentícios, contransporte e distribuição ponto a ponto.
forme padrão de identidade e qualidade
4.3.1. A Divisão de Alimentação dará pre- estabelecida na legislação vigente do Miferência aos produtos orgânicos ou agro nistério da Agricultura Pecuária e Abasecológicos, respeitando-se as orientações tecimento (MAPA), e especificações de
da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.
acordo com os anexos dessa chamada
4.4. Após a classificação, o critério final de pública.
julgamento será definido pela Comissão 7.2.1. É parte integrante dessa chamada
para Avaliação e Execução, que poderá pública o anexo com estimativa de conainda propor aos participantes que esta- sumo mensal, de fornecimento contínuo.
beleçam um acordo para o fornecimento, 7.3. O fornecedor se compromete a forem benefício da implantação do programa necer os gêneros e produtos alimentícios
com a distribuição descentralizada dos re- da Agricultura Familiar e Empreendedor
cursos e atendimento na totalidade da es- Familiar Rural para a Secretaria de Educatimativa de aquisição anual.
ção, Cultura e Esporte, conforme crono4.5. Os preços do boletim anual da CO- grama de entrega definido pela Divisão
NAB, Bolsa de Cereais, Instituto de Econo- de Alimentação Escolar.
mia Agrícola, correspondem à embalagem 7.4. As embalagens quando desmemno atacado, o preço final, será agregado bradas deverão obedecer à legislação
de custo de embalagem, transporte, arma- vigente e as características próprias de
zenamento e distribuição.
cada produto, bem como, apresentar-se
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em boas condições de conservação
e higiene, com os produtos adequadamente acondicionados em caixa de
papelão, embalagens plásticas, sacos
de nylon e outros tipos de acondicionamento que garantam a integridade
do produto. Durante o transporte essas embalagens devem permanecer
em caixas plásticas devidamente higienizadas.
7.4.1. Os produtos deverão ser apresentados na central de recebimento
ou nos pontos indicados pela Secretaria competente, em embalagens
próprias de 01 (um) kg a 5 (cinco)
kg, sendo indispensável de 1 (um) kg.
Admite-se uma tolerância de até 5 %
(cinco por cento) mais e 5% (cinco
por cento) a menos no peso indicado,
sem causar qualquer prejuízo no volume total especificado no documento
fiscal.
7.4.2. O produto deverá ser apresentado em embalagens limpas, de tara
garantida e conhecida, que permita
o empilhamento, que não causem
ferimentos ao produto e obedeçam à
legislação vigente.
7.5. A Secretaria de Educação e Cultura e Esporte adotará para efeito de
pagamento, na data da entrega o
preço mais comum do Boletim anual
Informativo da CONAB, de acordo
com a classificação do produto, entregue, nos casos em que o boletim
não contemplar, a Secretaria poderá
adotar os preços praticados no atacado e divulgados pela Bolsa de Cereais,
Instituto de Economia Agrícola (IEA),
preço médio praticado no mercado
atacadista de São Paulo, ou ainda praticar o preço mínimo, quando orientado pelo governo federal, por meio de
órgãos oficiais.
7.6. Para produtos orgânicos certificados, a Prefeitura adotará os preços
praticados pela Companhia Nacional
de Abastecimento – CONAB – do
MAPA.
7.7. Ficam reservados a Divisão de Alimentação Escolar o direito de aceitar
ou não, alteração no fornecimento
quanto à classificação dos produtos,
exceto por conta de problemas climáticos que poderão afetar a produção
atestado por técnico.
7.7.1. Quando não houver o preço do
gênero adquirido na tabela da CONAB, a Divisão de Alimentação Escolar poderá buscar as informações necessárias em instituições federais de
cotação de preços conforme item 7.5.
7.8. A Divisão de Educação Escolar,
reserva-se o direito, de subtrair, substituir ou incluir novos pontos de entrega, durante a vigência do contrato,
de acordo com sua real necessidade.
7.9. Caso a produção atinja uma classificação superior à contratada, desde
que constatada por técnicos, a Divi-
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são de Alimentação Escolar
deverá se comunicada com
antecedência.

ANEXO I – TABELA DE PRODUTOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PROCESSO Nº 22/2019 - CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

8. FATOS SUPERVENIENTES
8.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão
diretamente subordinados à
realização e ao sucesso das
diversas etapas do processo.
8.2. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à
sua publicação, que possam
vir a prejudicar o processo e/
ou por determinação legal ou
judicial, ou ainda por decisão
da Comissão de Implantação,
Execução e Acompanhamento ocasionem:
8.2.1. Adiamento do processo;
8.2.2. Revogação desta Chamada ou sua modificação no
todo ou em parte.
9. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
9.1. Observado o disposto no
item anterior, após a divulgação do resultado das ofertas
objeto desta Chamada Pública, a Comissão de Implantação, Execução e Acompanhamento considera, para todos
os fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios
da agricultura familiar, e do
empreendedor familiar rural
estará concretizado.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A participação de qualquer proponente Vendedor
no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus
termos, regras e condições,
assim como, dos seus anexos.
11. DO FORO
11.1. Apresente Chamada
Pública é regulada pela legislação vigente, sendo exclusivamente competente o Foro
da Comarca de Boituva-SP
para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes.
11.2. Os interessados poderão dirimir quaisquer dúvidas
por meio do telefone (15)
3459-9999, ramal 205 no Setor de Licitações.
11.3. Integram o Presente
Edital os Seguintes Anexos:
Anexo I – Tabela de Produtos
da Alimentação Escolar;
Anexo II – Endereço das Unidades Escolares; e
Anexo III – Minuto de Contrato.
Iperó, 23 de abril de 2019.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

Observação: Os produtos deverão ser entregues nas unidades,
conforme solicitado nos pedidos semanais.
Também poderão ser adquiridos outros produtos constantes na
tabela CONAB, em substituição, supressão ou adição de outros
constantes na supracitada tabela.
ANEXO II – ENDEREÇO DAS UNIDADES ESCOLARES
PROCESSO Nº 22/2019 – CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

ANEXO III – MINUTA DE
CONTRATO Nº XXX/2019
PROCESSO Nº 22/2019 –
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CLÁUSULA QUARTA
4.1. Os contratados fornecedores ou as entidades articuladoras deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30
dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta
disponibilizada pelo MDA.

A Prefeitura Municipal de Iperó,
pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Santa Cruz, n.º 255, Jardim Santa
Cruz – Iperó/SP inscrita no CNPJ
sob n.º 46.634.085-0001-60,
representada neste ato pelo
(a) Prefeito (a) Municipal, o Sr.
VANDERLEI POLIZELI, solteiro,
advogado, residente e domiciliado na Rua Das Tulipas, nº 87,
no Condomínio Valle das Orquídeas, Iperó/SP, CEP 18.560-000,
Iperó/SP, portador da cédula de
identidade RG nº 23.093.5734 e inscrito no cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) sob o nº
110.480.198-10
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e por outro lado____ (nome
do grupo formal) com sede à
_____________, nº____, em
______/UF, inscrita no CNPJ sob
nº ________________________,
ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º
CPF), doravante denominada
CONTRATADA, fundamentados
nas disposições Lei Federal nº
11.947/2009 e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública
nº 1/2019, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as
cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. É objeto desta contratação
a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, para alunos da rede
de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE, exercício de
2019, de acordo com a Chamada Pública nº 1/2019, o qual
fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por Declaração de Aptidão
ao PRONAF – DAP por ano civil,

CLÁUSULA QUINTA
5.1. O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da Ordem de Compra, expedida pela Divisão de Compras,
sendo o prazo do fornecimento
até dezembro de 2019, podendo ser prorrogado se as quantidades previstas não estiverem
exauridas.
5.2. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos
locais, dias e quantidades de
acordo com a Chamada Pública
nº 1/2019.
5.3. O recebimento dos gêneros
alimentícios dar-se-á mediante
apresentação do(s) Termo(s) de
Recebimento e as Notas Fiscais
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local
de entrega.
CLÁUSULA SEXTA
6.1. Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos
descritos no Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor
total de R$ _____________
(_______________________).
6.2. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos
descritos no Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, cada CONTRATADO receberá o valor ____
(descrever todos os contratados
e os respectivos valores de venda), totalizando ____(valor total do projeto de venda).
6.3. A CONTRATANTE arcará
com 20% das despesas em logística e 10% em embalagens.
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1. As despesas decorrentes
do presente contrato correrão
à conta das seguintes dotações
orçamentárias do exercício de
2019 (Ficha - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE).
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CLÁUSULA OITAVA
8.1. O CONTRATANTE, após receber os
documentos descritos na cláusula quinta,
alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o
seu pagamento no valor correspondente
às entregas do mês anterior.
8.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação
financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16.1. Este Contrato, desde que observada
à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
16.1.1. por acordo entre as partes;
16.1.2. pela inobservância de qualquer de
suas condições;
16.1.3. qualquer dos motivos previstos em
lei.

CLÁUSULA NONA
9.1. Nos casos de inadimplência da CON- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
TRATANTE procederão conforme o § 1º, 17.1. O presente contrato vigorará da sua
do art. 20 da Lei Federal nº 11.947/2009, assinatura até 31 de dezembro de 2019.
e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
CLÁUSULA DÉCIMA
18.1. É competente o Foro da Comarca de
10.1. O CONTRATANTE se compromete Boituva para dirimir qualquer controvérsia
em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as que se originar deste contrato.
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações E, por estarem assim, justos e contratados,
de contas, bem como o Projeto de Venda assinam o presente instrumento em três
de Gêneros Alimentícios da Agricultura vias de igual teor e forma, na presença de
Familiar para Alimentação Escolar e docu- duas testemunhas.
mentos anexos, estando à disposição para
comprovação.
Iperó, XX de XXXXXX de 2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1. É de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1. O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares poderá:
12.1.1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos da CONTRATADA;
12.1.2. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou
inaptidão da CONTRATADA;
12.1.3. Fiscalizar a execução do contrato;
12.1.4. Aplicar sanções motivadas pela
inexecução total ou parcial do ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1. A fiscalização do presente contrato
ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
13.2. A responsabilidade pela análise será
da nutricionista.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14.1. O presente contrato rege-se, ainda,
pela Lei Federal nº 8666/1993, pela Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei Federal nº 11.947/2009, em todos os seus
termos, as quais serão aplicadas, também,
onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1. Este Contrato poderá ser aditado a
qualquer tempo, mediante acordo formal
entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

DANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO REGULAR, INCLUSIVE DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL, SE HOUVER,
PELO CONVENIADO AO CONVENENTE, SEM ÔNUS PARA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO,
VISANDO PROPICIAR AOS ESTUDANTES COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO,
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E SOCIOCULTURAL, BEM COMO, DESENVOLVIMENTO PARA A VIDA COMO
CIDADÃO”
VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DEASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA - APAE DE IPERÓ

A Diretoria da APAE de Iperó – sita na
Rua Antonio Medeiros nº 150 – Bairro Guarapiranga – IPERÓ/SP, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 53, XI, do seu Estatuto,
neste ato representada por Presidente, Sr. Jaime Aparecido de Camargo,
para fins do artigo 38, I, CONVOCA
todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
ORDINÁRIA, que será realizada no 08
CONTRATANTE
de Junho de 2019 às 9h00min, em primeira convocação, e às 9h30minutos
do mesmo dia, em segunda convocaEMPRESA/PESSOA FÍSICA
ção, (atenção: a segunda convocação
CONTRATADA
deve ser obrigatoriamente meia hora
Testemunhas:
depois conforme determina o artigo
37, §2º) com a seguinte ordem do dia:
1.______________________________		
1. Alteração de membros da DiretoNOME:
ria Executiva e Conselho AdministraC.I./R.G.
tivo
A Assembleia Geral será constituída
2.______________________________
pelo Presidente ou Vice Presidente,
NOME:						
Diretoria Executiva, ou do Conselho
C.I./R.G.
de Administração, ou do Conselho
Fiscal, ou do Conselho Consultivo da
Apae da que a ela comparecerem, quiPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
tes com suas contribuições (art.36, c/c
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
82).
Nº 01/2019
No caso de procuração, esta deverá ter
firma reconhecida em cartório, o
CONVENIADO: MUNICIPIO DE IPERÓ/SP
outorgado deverá ser membro da DiCONVENENTE: JUIZO DA 369ª ZONA ELEI- retoria Executiva, ou do Conselho de
TORAL BOITUVA/SP
Administração, ou do Conselho Fiscal,
OBJETO: “DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTU- ou do Conselho Consultivo da Apae
DANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO outorgante, não podendo representar
SUPERIOR, PELO CONVENIADO AO CON- qualquer outra entidade filiada, ainda
VENENTE, SEM ÔNUS PARA JUSTIÇA ELEI- que também figurante dos seus quaTORAL, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, dros sociais. (art. 36, §1º).
VISANDO PROPICIAR AOS ESTUDANTES A Assembleia Geral instalar-se-á, em
COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO, APREN- primeira convocação, com a presença
DIZAGEM PROFISSIONAL E SOCIOCULTU- da maioria absoluta dos Associados,
RAL, BEM COMO, DESENVOLVIMENTO aptos a votar, e, em segunda, com
PARA A VIDA COMO CIDADÃO”
qualquer número, não sendo inferior a
¼ dos filiados presentes e aptas a voVANDERLEI POLIZELI P
tar, meia hora depois devendo ambas
PREFEITO MUNICIPAL
constar do edital de convocação (art.
37, §2º) não exigindo a lei quórum esEXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
pecial.
Nº 02/2019
Iperó, 26 de Abril de 2019
CONVENIADO: MUNICIPIO DE IPERÓ/SP
CONVENENTE: JUIZO DA 369ª ZONA ELEIJAIME APARECIDO DE CAMARGO
TORAL BOITUVA/SP
Presidente da APAE de Iperó
OBJETO: “DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTU-

Audiência Pública
Apresentação/Discussão
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2020
A Prefeitura Municipal de Iperó, através
da Secretaria de Administração e Finanças, convida para audiência pública
visando a discussão e apresentação do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2020, a ser realizada
no próximo dia 25 de Abril de 2019
(quinta-feira), às 15:30 hs no Paço Municipal (sala das licitações), em atendimento ao disposto no art. 48, § único
da Lei Complementar 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Iperó, 17 de Abril de 2019.
VERA LÚCIA ROSA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Audiência Pública - Saúde
1º Quadrimestre de 2019
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Saúde, convida a
todos para a 2ª Audiência Pública de
2019 referente ao 1º Quadrimestre de
2019 a ser realizada no dia 23 de Maio
de 2019 (quinta-feira), às 17h30 na Câmara Municipal de Iperó.
Iperó, 25 de Abril de 2019.
ELI TELES JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecimento às repartições municipais para fins de provimento de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de
classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n°
002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 02.05.2019
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO- Classificado de nº 08º.
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de nº 12º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópias acompanhadas das vias originais
da Carteira de Identidade (RG), Comprovação de no mínimo 5 (cinco) anos
de efetivo exercício no magistério e Diploma ou Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
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2- A escolha do local de trabalho se for
o caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 25 de abril de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

ATRIBUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

IPERÓ, 25 DE ABRIL DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
ENSINO FUNDAMENTAL I = 03 VAGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de cargo em caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do
Edital de Processo Seletivo Simplificado n°
001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 02.05.2019
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – Classificados do nº 15 ao 18º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for
o caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 25 de abril de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

IPERÓ, 25 DE ABRIL DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
ATO DA MESA DIRETORA 002/2019

ANEXO I

A Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Iperó, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1º – Fica o Poder Legislativo
Municipal autorizado a baixar bens do
patrimônio da Câmara Municipal de
Iperó, constantes no Anexo I, que faz
parte integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no
artigo 1º deste Ato estão sendo baixados por serem considerados inservíveis
a esta Casa de Leis e serão devolvidos
a Prefeitura Municipal de Iperó.
Artigo 2º – As despesas decorrentes
deste ato correrão por conta de dotação própria e suplementadas, se necessário.
Artigo 3º – Este ato entrará em vigor
na data de sua publicação.

RELAÇÃO DE BAIXA DE ITENS
PATRIMONIAIS
Descrição
POLTRONA PRESIDENTE
Patrimônio
194
Taís Moisés
Responsável

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CME DE IPERÓ – SP BIÊNIO 2019-2021
A Comissão Eleitoral designada para a
eleição da nova composição do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
DE IPERÓ, torna público o presente EDITAL
DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO com
o objetivo de regulamentar e promover a
eleição da representação das entidades, da
sociedade civil, dos usuários do Sistema de
Educação, das entidades de profissionais e
trabalhadores da Educação, bem como a
indicação dos representantes do governo,
nos termos da Lei Municipal nº 458, de 4
de dezembro de 2003 (com alteração dada
pela Lei Municipal nº 622, de 18 de dezembro de 2007).
DA RETIFICAÇÃO
Art. 1º. Os artigos 7º e 12 do Edital de
Convocação ficam retificados nos seguintes termos:
Art. 9º. Cada unidade deverá encaminhar
à Comissão Eleitoral até o dia 25 de abril
o nome do profissional de cada segmento
que tiver sido escolhido entre os representantes da categoria.
(...)
Art. 12. As eleições para os segmentos
constantes dos incisos do II, III, IV, V, VI, VII
e VIII do art. 7º deste Edital serão realizadas no dia 7 de maio de 2019 no período
compreendido entre 8h e 12 horas na sede
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, situada na Rua Luiz Rossi, nº 57,
Jardim Irene, conforme segue:
I – 8h para as categorias dos representantes de Educação Infantil, de Ensino Fundamental I e de Ensino Fundamental II das
Escolas Municipais;
II – 9h para os representantes das Escolas
Estaduais do município;
III – 9h:30min no caso de representantes
da Educação Profissional;
IV – 10h para os representantes de Diretores de Escolas mantidas pelo Poder Público
Municipal;
V – 11h no caso dos representantes das
Associações de Pais e Mestras (APM’S) das
unidades mantidas pelo Poder Público Municipal.
Art. 2º. Os demais artigos do Edital de
Convocação permanecerão inalterados.
IPERÓ, 22 DE ABRIL DE 2019.

Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”, em 23 de abril de 2019.
________________________
Luís Fernando Paula Leite
Presidente
________________________
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
________________________
Edvani de Fátima Azevedo
1º Secretário
________________________
Alysson Alessandro de Barros
2º Secretário

COMISSÃO ELEITORAL
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
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RESOLUÇÃO N º 01 /2019
“Convoca o Processo de Escolha
dos Conselheiros Tutelares de Iperó.”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Iperó, no uso de suas atribuições,
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 777
de 03 de Fevereiro de 2012; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
777, de 03 de Fevereiro de 2012, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial, o artigo 15, inciso XXXII, que
dispõe sobre a sua responsabilidade e coordenação
no processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar;
CONSIDERANDO, mais, que o mandato do atual
Conselho Tutelar se encerrará no dia 09 de janeiro
de 2020 e,
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade da realização do processo de escolha dos Conselheiros
Tutelares do Município de Iperó para a gestão do
quadriênio 2020 – 2024, cuja eleição se dará no
dia 06/10/2019.
RESOLVE
Art. 1º. Fica convocado o processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares, através de processo normatizado e regulamentado conforme disposto na legislação municipal, estadual e federal concernente
à matéria.
Art. 2º. Para viabilizar o processo de escolha será
constituída Comissão Eleitoral que se responsabilizará pela operacionalização do processo de escolha
dos Conselheiros Tutelares, incluindo seleção prévia
e eleição.
Parágrafo único. A Comissão será constituída de
04 (quatro) membros dentre os integrantes do
CMDCA que serão nomeados por meio de Portaria
do CMDCA.
Art. 3º. Caberá à Comissão Eleitoral:
I - Dirigir o processo eleitoral, acompanhando o
processo de inscrição, votação e apuração, responsabilizando-se pelo bom andamento de todos os
trabalhos e resolvendo os eventuais incidentes que
venham a ocorrer;
II - Adotar todas as providências necessárias para a
organização e a realização do pleito;
III - Analisar e encaminhar ao CMDCA para homologação das candidaturas;
IV - Receber denúncias contra candidatos, nos casos previstos em Lei, bem como adotar os procedimentos necessários para apurá-los;
V - Publicar a lista dos mesários e dos apuradores
de votos;
VI - Analisar e julgar eventuais impugnações apresentadas contra mesários, apuradores e a apuração;
VII - Lavrar a ata de votação, anotando todas as
ocorrências;
VIII - Realizar a apuração dos votos;
IX - Processar e decidir, em primeiro grau, as denúncias referentes à impugnação e cassação de candidaturas;
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso
IX deste artigo, a Comissão Eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada e a supressão da
propaganda, bem como, recolher material, a fim
de garantir o cumprimento da Lei Municipal nº
777/2012.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta
data, revogadas as disposições em contrário.

IPERÓ/SP, 25 DE ABRIL DE 2019.
ALESSANDRA NUNES FERRAZ FIUZA
Presidente do CMDCA-Iperó/SP

PORTARIA CMDCA Nº 01 /2019
“Compõe a Comissão responsável pelo Processo de Escolha em data unificada do Conselho Tutelar (mandato
2020/2024) na forma que especifica”
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei Municipal nº 777 de 03 de Fevereiro de 2012, vem
pelo presente NOMEAR a Comissão Eleitoral do Processo
de Escolha em data unificada para Conselheiros Tutelares
para o mandato 2020/2024, aprovada na Reunião Ordinária do CMDCA realizada em 25 de Abril de 2019.
Art. 1º. A Comissão Eleitoral do Processo de Escolha em
data unificada para Conselheiros Tutelares será composta
pelos seguintes membros:
I - Luiza Mendes dos Anjos Bezerra
RG: 42.894.911-3
II - Cíntia Camargo da Silva
RG: 27.067.577-2
III - Ivania Aparecida Ricezi Calixto
RG: 57.251.809-2
IV - Ronaldo Aparecido Biller
RG: 18.323.817-5
Art. 2º. A Comissão Eleitoral ficará responsável por conduzir todo o Processo de Escolha dos membros do Conselho
Tutelar para o mandato 2020/2024,
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
IPERÓ/SP 25 de Abril de 2019.
ALESSANDRA NUNES FERRAZ FIUZA
Presidente do CMDCA-Iperó/SP
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O POSTO DE
ATENDIMENTO ELEITORAL DE IPERÓ/SP
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPERÓ, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Polizeli,
23.093.573-4-SP e CPF nº 110.480.198-10, com endereço na Avenida Santa Cruz, nº 355, Jardim Santa Cruz, Iperó, Estado de São Paulo nos termos do convênio nº1/2019
firmado entre o Município de Iperó/SP e a União, torna
pública a abertura de processo seletivo para a contratação
de estagiários de Nível Superior do Curso de Direito ou
Administração para o Posto de Atendimento Eleitoral de
Iperó-SP - CA 51.
1. DO OBJETO
1. O presente edital tem como finalidade realizar processo
de seleção de estudantes de nível superior, matriculados e
com curso em andamento nas áreas de Direito ou Administração para a realização de estágio junto ao Posto de
Atendimento Eleitoral de Iperó-SP – CA51, nos termos da
Lei Federal nº 11.788/2008.
2. DO NÚMERO DE VAGAS E DA JORNADA DE TRABALHO
2. Serão oferecidas 02 (duas) vagas com jornada de 06
(seis) horas diárias e 30 horas semanais, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.788/2008.
3. DO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1. Os interessados em participar do processo seletivo
deverão entregar currículo na Prefeitura Municipal de Iperó, no Paço Municipal, situada na Avenida Santa Cruz, nº
355, Jardim Santa Cruz, em Iperó - SP, no período de 25
de abril 2019 a 10 de maio de 2019, das 9 às 16 horas.
3.2. No currículo apresentado deverão constar as informações do estudante (nome, endereço, data de nascimento,
cédula de identidade, telefone e e-mail), do curso (data de
início, data de término prevista, semestre atual, horário do
curso e instituição de ensino) e ainda informações sobre
experiências de trabalho e/ou estágios anteriores (local,
período e contato telefônico).
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. A seleção dos estudantes será constituída por 2 (duas)
fases:

4.1.1. Seleção de Currículos - Os currículos apresentados
no período e horário indicados no item 3 serão analisados
pela Unidade Eleitoral que selecionará 10 (dez) candidatos
para a segunda fase.
4.1.2. Entrevistas - Serão realizadas por servidores/ gestores da Unidade Eleitoral entrevistas com os 10 (dez) candidatos selecionados em dia, horário e local previamente
agendados
4.2. Caso o número de inscritos seja igual ou inferior a 10
(dez) candidatos todos seguirão diretamente para a fase
de ‘Entrevistas”.
4.3. O resultado de cada uma das fases será devidamente
comunicado aos inscritos mediante contato telefônico e/
ou pelos meios de divulgação oficial da Prefeitura de Iperó
(jornal oficial, site da prefeitura e respectivas redes sociais).
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. São requisitos para inscrição e contratação:
5.1.1. Estar regularmente matriculados e com frequência
efetiva nos cursos de Direito e/ou de Administração legalmente reconhecidos;
5.1.2. Não estar filiado a partidos políticos;
5.1.3. Não exercer atividade político-partidária em período concomitante com a realização do estágio na Justiça Eleitoral, em cumprimento ao artigo 366 da Lei n.
4.737/1965 (Código Eleitoral);
5.1.4. Não ser cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, do magistrado ou servidor da Justiça Eleitoral,
investido em cargo de chefia, direção ou assessoramento,
ao qual estará subordinado, nem de candidato que esteja
concorrendo às eleições.
5.2. Os requisitos constantes do item 5.1. são cumulativos.
6. DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
6.1. Os candidatos selecionados firmarão Termo de Compromisso de Estágio com a Prefeitura de Iperó, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE,
com fundamento na Lei Federal nº 11.788/2006 e na Lei
Municipal nº 549/2006.
6.2. Em razão do Termo de Compromisso firmado, o estagiário fará jus a bolsa auxílio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e a auxílio transporte mensal no valor de R$
50,00 (cinquenta reais).
6.3. A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois
anos), exceto no caso de estagiário portador de deficiência.
6.4. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante as férias escolares.
6.4.1. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma
de contraprestação.
6.4.2. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio
ter duração inferior a 1 (um) ano.
6.5. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho.
7. DA PUBLICIDADE
7.1. O presente edital será afixado na sede da Prefeitura
Municipal de Iperó/SP e no Posto de Atendimento Eleitoral de Iperó - CA 51, bem como será publicado no Diário
Oficial de Iperó/SP e disponibilizado no site oficial e redes
sócias da Prefeitura de Iperó.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O candidato, ao inscrever-se, está aceitando todas as
disposições deste Edital e da legislação vigente.
8.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades
de documentos, mesmo que verificadas posteriormente,
acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do
candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das
medidas de ordem administrativas, civil e criminal.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pelos gestores da
Unidade Eleitoral.
Prefeitura Municipal de Iperó, 24 de abril de 2019.
VANDERLEI POLIZELI
PrefeitoMunicipal
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RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PARA RECEBIMENTO DO REEMBOLSO ESCOLAR - 1º SEMESTRE DE 2019
A Comissão de Transporte Escolar, nomeada pela Portaria nº 35 de 15 de janeiro
de 2018, nos termos da Lei Municipal nº 814/2013 (com alteração dada pela Lei
Municipal nº 904/2016) e do artigo 9º, inciso I do Decreto Municipal nº 1.648/2017
(alterado pela Lei Municipal nº 1675/2017), TORNA PÚBLICO que o resultado da
análise dos pedidos considerados APTOS ao recebimento do benefício de reembolso de transporte intermunicipal, conforme segue:
ESTUDANTES APTOS - DEFERIDOS

Iperó, 24 de abril de 2019.
COMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
(Portaria nº 6/2019)
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PLANTANDO
ÁGUAS
INFRAESTRUTURA

VACINAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Alunos e funcionários da Apae de Iperó Projeto distribui mais de
são vacinados contra o Vírus Influenza 12.000 mudas frutíferas
População pode ter acesso à vacina até 31 de maio
Na manhã desta quinta-feira (25), os alunos e funcionários da Apae de Iperó receberam
a visita dos agentes de saúde
para a aplicação da dose de
vacina contra o Vírus Influenza. A vacinação faz parte da
Campanha Nacional de prevenção ao popular vírus da gripe.
No município, a aplicação
da vacina se iniciou no dia 10 de
abril, onde até o dia 19 o foco
foi nos grupos prioritários de
crianças, gestantes e puérpera.
Mas quem ainda não se vacinou,
pode procurar a Unidade Básica
de Saúde (UBS) mais próxima,

das 7h às 16h, até dia 31 de maio.
Em certas datas, a vacinação será prolongada em alguns
Postos, que atenderão das 8h às
19h. É o caso do Posto de Saúde
do Jardim Vitorino em 06/05;
George Oetterer em 17/05; Campos Vileta em 22/05; Bacaetava
em 28/05; e Centro em 30/05.
Dia D
O Dia D da vacinação acontece em 4 de maio, onde, além
das UBS, os agentes de saúde se
localizarão em pontos estratégicos
de vacinação em determinados

bairros. No Jardim Alvorada,
a população pode receber a
vacina na Igreja Assembléia
de Deus; já no bairro Sapetuba, os pontos são a Praça
do Bela Vista, Bar do Leonel
e Granja do Gustavo.
Vale lembrar que para
receber a dose, o paciente
deverá comparecer ao Posto de Saúde portando sua
caderneta de vacina e documento com foto. Para mais
informações, consulte a UBS
de seu bairro ou a Secretaria
de Saúde, o telefone é (15)
3266-2137.■

A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo (Serat), desenvolve, em
parceria com a ONG Iniciativa Verde,
o projeto ‘Plantando Águas’ - que
consiste na distribuição de mudas
frutíferas para pequenos agricultores
do município. Durante os meses de
fevereiro, março e abril deste ano,
mais de 12.000 plantas já foram
entregues.
As mudas estão sendo plantadas
em 22 lotes beneficiários do projeto,

em campos de 12 hectares de
sistema agroflorestal, localizados
nos assentamentos de Ipanema e
Bela Vista. Um dos propósitos do
Plantando Águas é aumentar a
oferta de produtos agroecológicos
no município.
Entre as mudas que foram
entregues, estão os pés de abacate, lichia, atemóia, manga, figo,
jabuticaba, citros, café, banana,
nêspera, ameixa, acerola, noz
macadâmia e acerola.■
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Prefeitura inicia obras para reforma
do Ginásio de Esportes Dito Bom
Cerca de 800 pessoas utilizam o local
A Prefeitura de Iperó
por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deu
início nesta terça-feira (24) às
obras para reforma da quadra
interna e espaços externos do
Ginásio de Esportes Dito Bom,
que serão feitas via empresa
Recoma. Semanalmente, cerca de 800 pessoas utilizam o
espaço como forma de lazer
e prática de exercícios físicos.
Com as obras, será feita
a reestruturação dos pisos da
quadra interna do Ginásio de
Esportes e a instalação de piso
emborrachado. Além disso,

externamente, será feita a reforma
da quadra de futebol society com
instalação de grama sintética, reparos nos brinquedos infantis, nas
redes de proteção existentes entre
as quadras, entre outros reparos
necessários em todo o espaço.
O prefeito municipal, Vanderlei
Polizeli, destacou a importância
da reforma no local, visto que o
espaço é utilizado pelos Projetos
de Esporte do município e pelos
iperoenses em geral frequentemente. “O Ginásio é um local
de lazer para a população e mais
do que isso, um espaço de incentivo à prática de esportes por

meio de treinos nele já saíram grandes atletas e muitos
ainda irão sair. A preservação e modernidade do
espaço agrega em todos
esses fatores” comentou.
O Ginásio Dito Bom segue em reforma dentro dos
próximos 60 dias. As aulas
dos projetos municipais que
acontecem dentro dos espaços que estão em obras
continuarão normalmente
em espaços programados
pelo professores de cada
turma junto com a Divisão de
Esporte. ■

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Iperó participa de Simpósio sobre
controle de Sarampo e Influenza no
Brasil
Aconteceu na última
segunda-feira (22), o Simpósio
Estadual de Influenza & Sarampo promovido pelo Centro de
Vigilância Epidemiológica (CVE)
de São Paulo. Dentre mais de
600 municípios inscritos, os
agentes de saúde pública de
Iperó participaram do evento
direcionado aos profissionais
de saúde do setor público e
privado do estado.
O Simpósio tratou da elevação de casos de Sarampo
no Brasil e o risco de perda do
certificado de país imune ao vírus - conquistado em 2016. Especialistas na área apontam que

um dos motivos da volta do vírus do
Sarampo é a falta de imunização da
população, que ficou sobre a mira
de muitas notícias falsas sobre os
efeitos da vacina.
“É muito importante relembrar
que a vacina tem como único objetivo proteger os indivíduos contra
o vírus”, destaca a Coordenadora
da Vigilância Epidemiológica de
Iperó, Flávia Zopi. “Em Iperó e em
municípios vizinhos, não há casos
registrados de Sarampo até o momento, mas a prevenção através da
vacinação é imprescindível. Por isso,
os Postos de Saúde da cidade estão
sempre equipados para a aplicação
dessa vacina”, completa Flávia.

A segunda pauta tratada
du rante o Simpósio foi
da Campanha Nacional de
Vacinação contra o vírus
Influenza, o popular vírus
da gripe. De acordo com o
Ministério da Saúde, o vírus
pode causar uma infecção
aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global;
por isso é importante se
prevenir com a vacina. Em
Iperó, a vacinação contra a
Influenza fica disponível até
31 de maio. ■

Polo Cultural sedia IIª
Conferência Municipal do
Idoso
O Polo Cultural sediou em
suas dependências a IIª Conferência
Municipal do Idoso, na manhã desta
sexta-feira (26), onde foram apresentadas as propostas das entidades
municipais e, em seguida, votadas.
As Conferências Municipais são
responsáveis pelos levantamentos
das demandas para que o executivo
municipal, Estadual e Federal efetivem as políticas públicas voltadas à
pessoa idosa, através de programas,
projetos e novas legislações.
Após debater as demandas municipais entre o conselho e o executivo,
pautando nos 4 eixos que envolvem:
Os direitos fundamentais, a educação, o enfrentamento da violação
dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e implementação das políticas
públicas, este ano a Conferência Municipal do Idoso enviará 12 propostas
aprovadas, entre as 24 propostas
levantadas pelos grupos Ceconti,
Viva Melhor Idade de George Oetterer e projeto Caminhando Contra
as Drogas.
Entre as propostas mais votadas
para ser encaminhada ao Conselho

Estadual, estão a criação de hospital exclusivo do idoso, criação da
delegacia exclusiva do idoso, fortalecimento dos Conselhos do Idoso
através do fornecimento do KIT
Conselhos (carro, computadores,
impressoras) para que o colegiado
possua infraestrutura adequada
de trabalho. Estas demandas serão
debatidas e ajustadas em conferências próprias, encaminhadas ao
poder executivo, que terão como
consequência a implementação dos
objetos aprovados para atendimento em todo território nacional.
“Um dos pontos que também
será levado para o Conselho Estadual é a Revogação do Decreto
9.759/2019, publicado recentemente, que extingue os conselhos,
colegiados e comissões, que caso
extinguidos no Federal, os Estados
e Municípios ficariam totalmente
desamparados. Estamos em um
momento que pensamos na evolução das políticas públicas voltadas
ao idoso”, disse a presidente do
Conselho do Idoso de Iperó, Luiza
Mendes. ■

