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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL

Luis Fernando Paula Leite
Presidente

Portaria Nº 048/19 – Concede férias a funcionária Maria Selma Hempkel Alves, RG:
14.694.321 (Agente de Serviço de Limpeza), referência “B”, no período de
13/05/2019 a 01º/06/2018, sendo 1/3 (um
terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 049/19 – Concede férias ao
funcionário Sr. Cláudio José Ribeiro Lemos,
RG: 22.012.859-5, (Motorista) referência “G - 2”, no período de 06/05/2019 a
25/05/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 050/19 – Concede a funcionária Maria Selma Hempkel Alves, RG:
14.694.321 (Agente de Serviço de Limpeza), referência “B”, o adicional por tempo
de serviço, a que alude o artigo 156 do
Estatuto dos Funcionários do Município de
Iperó, com efeitos a partir de 28/04/2019.
Portaria Nº 051/19 – Exonera a funcionária
Elisabeth Jacques Eid, RG: 20.501.306-5
(Assessor Parlamentar) referência “D”, nos
termos da legislação vigente e revoga a
portaria n.º 047/2019.
Portaria Nº 052/19 – Nomeia Daniele Aparecida Domingues Vieira, RG: 41.364.6452 (Assessor Parlamentar) referência “D”,
concede uma cesta básica ou um crédito
alimentação com entrega mensal e lota no
Gabinete do Vereador Fábio Augusto de
Campos.
Portarias n.º s 048 e 049/2019 - Publicadas
e registradas nesta secretaria em 23 de
abril de 2019.
Portarias n.º 050/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 24 de abril de
2019.
Portarias n.º 051/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 25 de abril de
2019.
Portarias n.º 052/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 26 de abril de
2019.

Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente

Luis Fernando Paula Leite
Presidente
PORTARIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria Nº 001/19 - Concede, nos termos
do artigo 96 e seguintes do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei n.º 19/1992, à funcionária Maria
Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0 (Agente
de Comunicação), referência “H - 2”, 15
(quinze) dias, em gozo, de licença-prêmio,
referente ao quinquênio 2014/2019, considerando como termo inicial a data de
10/05/2019 termo final 24/05/2019, concedendo-se oportunamente o restante dos
dias.
Portaria n.º 001/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 23 de abril de
2019.

Edvani de Fátima Azevedo
1.ª Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
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: 08.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – Classificados de nº 19º e 20º.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Classificados de nº 35º e 36º.
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, 03 de maio de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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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: 08.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICOClassificado de nº 09º.
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de nº 13º.
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;
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, 03 de maio de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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Ceriso apresenta projeto de
conteinerização para Iperó

Profissionais participam de
capacitações

O Consórcio de Estudos,
Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e
Médio Tietê (Ceriso) apresentará
nesta primeira semana de maio
o projeto de Conteinerização
dos municípios de Iperó, Cesário Lange, Conchas, Pereiras e
Porangaba. O projeto, que terá
um total de R$ 2.779.555,09,
será financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos e,
para Iperó, terá um custo total
de R$ 1.168.940 que serão
revertidos em 736 contêineres
em todo o município, além de
ações de educação ambiental.
O projeto irá introduzir
contentores plásticos e coleta
mecanizada nos municípios
participantes para armazenar
e segregar os resíduos sólidos
urbanos gerados pela população e assim, adequar a coleta
e minimizar a poluição difusa
nos recursos hídricos presentes
nos territórios dos municípios,
dos quais pertencem à Bacia
Hidrográfica dos Rios Sorocaba
e Médio Tietê. Logo, a coleta
seletiva através da utilização
dos contentores se apresenta
como uma iniciativa para reduzir
a disposição e consequentemente, ampliar a via útil dos
aterros sanitários que, atualmente, recebem os resíduos
gerados e coletados pelo serviço
terceirizado de recolhimento.

No período da manhã e da
tarde, da última segunda-feira (29),
mais de 200 pessoas participaram da
Palestra “Os Documentos Norteadores no Processo de Ensino e Aprendizagem e a Importância do Professor
na Construção e Implementação da
Proposta Curricular’’ e do Curso de
Primeiros Socorros no Pólo Cultural.
As capacitações foram oferecidas
para professores, gestores e equipe
administrativa da Rede Municipal
de Ensino, com o intuito de proporcionar novas experiências e
aprendizados para os profissionais
e, assim, melhorar seu desempenho
e preparação em sala de aula e na
comunidade escolar.
Ministrada pela Professora Palmira
Tolotti, a palestra abordou o tema
relativo aos novos modelos curriculares propostos pela Base Nacional
Comum Curricular-BNCC. Esse
documento, que possui caráter
normativo, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais ao longo das etapas e
modalidades da educação básica,
buscando garantir equidade e igualdade das aprendizagens essenciais
aos estudantes de todo o país.
Pela primeira vez, o Brasil terá um
documento como este, que deverá
constar nas diretrizes curriculares
dos estados e municípios e que será
implementado no ano de 2019 na
rede municipal de educação. Por
essa razão, a Secretaria de Educação
de Iperó vem pontuando ações com
sua Equipe Gestora e Professores na
implementação do novo currículo
para atender seu público estudantil,
elevando a formação integral e global da criança, jovem e adulto, como
sujeito central e ativo na construção
de conhecimentos.
Edirlene Teresinha Ferriello, técnica
pedagógica do município conta que
a BNCC prevê a intencionalidade do
processo educativo nas atividades
desenvolvidas pelos educadores com
seus alunos. “Este é um grande diferencial do documento que avança no

Os contêineres servirão como
Ponto de Entrega Voluntária (PEVs)
para os recicláveis e, com isso, a população terá maior flexibilidade de
descarte do resíduo reciclável, além
de preservar o estado físico dos
materiais, que irão ter maior valor
agregado no processo de triagem
e comercialização. O presidente do
Ceriso e prefeito de Iperó, Vanderlei
Polizeli, comentou sobre a ação, “a
conteinerização beneficiará tanto o
meio ambiente, quanto os munícipes que terão um ponto correto de
descarte do lixo. Além disso, o descarte correto evitará que os materiais sejam carregados pela água da
chuva, já que não precisarão aguardar o caminhão de coleta” explica.
Entre os resultados do projeto
está gerar economia no orçamento
destinado à coleta de lixo, maior
limpeza das vias de circulação,
evitando que os resíduos estejam
expostos à ação da chuva e que
obstruem bocas de lobos e galerias
e consequentemente, a ocorrência
de enchentes e inundações e o assoreamento de córregos e rios que
passam pelo município. Além disso,
impede que o percolado formado
pelos resíduos se misturem com as
águas pluviais, evitando assim que
se infiltre no solo e nos mananciais e superficiais e subterrâneos.
OUTROS PROJETOS:
Implementação Plano de
Resíduos Sólidos

Outro projeto que está sendo
planejado pela equipe do Ceriso por meio do Presidente,
Vanderlei Polizeli, com apoio
do Instituto Movimento Cidades Inteligentes através de
seu presidente, Luigi Longo,
junto ao Governo do Estado
de São Paulo, é a implementação do Plano de Resíduos
Sólidos.
O projeto será desenvolvido para os 27 municípios da
Região Metropolitana de Sorocaba - RMS, como projeto
Piloto do Governo do Estado
de São Paulo. Recentemente,
no dia 15 de abril, o Ceriso
esteve presente do seminário
‘Resíduo de Valor - Lixo Sustentável: Receita e Energia’
que contou com a presença
do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Além
disso, na mesma semana do
seminário, o Ceriso participou
de diversas reuniões com o
grupo técnico da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado
e ainda neste mês de maio
participará de reuniões com
o Secretário de Infra-Estrutura
e Meio Ambiente do Estado,
Marcos Penido, e com o vice-governador, Rodrigo Garcia,
para buscar a finalização das
ações e modelo do projeto,
bem como o início dos trabalhos. ■

sentido de propor um instrumento
de gestão pedagógica nas escolas
do município.”, destaca.
Já o Curso de Primeiros Socorros
faz parte do “Programa Saúde
na Escola-PSE” e foi ministrado
pela equipe do Samu de Iperó,
integrado pela enfermeira Magda
Aparecida Codogno, pelo condutor Ednelson Fernandes e pela
técnica de wnfermagem Priscila
Neves. A iniciativa é uma parceria
das Secretarias de Educação e Saúde visando capacitar os gestores e
profissionais da educação para o
enfrentamento de situações que
possam surgir no decorrer das
atividades que são desenvolvidas
na rede e atender a comunidade
escolar de forma preventiva.
Conforme ajustes do Programa,
que é oferecido pelo MEC, o PSE
tem como objetivo a integração e
articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando
melhoria da qualidade de vida da
população brasileira.
A escola é a área institucional
privilegiada deste encontro da
educação e da saúde: espaço para
a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis
à promoção da saúde pelo viés de
uma Educação Integral, portanto,
é de fundamental importância
compreender a Educação Integral
como um conceito que envolva
a proteção, a atenção e o pleno
desenvolvimento da comunidade
escolar.
Para o prefeito, iniciativas que
envolvem múltiplas áreas são
sempre positivas. “As parcerias
só agregam valor as ações e programas que são desenvolvidos
no município e a população é a
maior beneficiada. Capacitações
como as que foram realizadas
contribuem com a rotina diária
das unidades escolares e, na área
de primeiros socorros, podem ser
decisivas. Parabéns aos envolvidos”. ■
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A equipe de vôlei de praia feminino
passa para fase regional

Você sabia que Iperó tem
grupo de escoteiros?

Neste último sábado
(27), no Complexo Esportivo
‘Dito Bom’ em Iperó, a dupla feminina de vôlei de praia, Ingrid
e Stefani, venceu por 2 sets a 0
a dupla de Boituva e sagrou-se
campeã da etapa sub-regional
dos jogos abertos da Juventude.
No dia 13 de maio haverá
o congresso técnico para a
nova fase da competição, que
será realizado em Sorocaba,
onde será revelado quais serão os próximos confrontos.

Não? Sim? Sabia mas não via
os escoteiros há algum tempo? Pois
é, o Grupo de Escoteiros Moripan já
existe há 15 anos no município, mas,
entre esse período, dificuldades com
falta de recursos e o desaparecimento de membros contribuíram para o
enfraquecimento do grupo. Contudo, por apoio da Prefeitura, através
da Secretaria de Educação Cultura e
Esporte, o Moripan vem retomando
suas atividades escoteiras em Iperó,
e agora com uma nova turma que
já está “sempre alerta”.
Entre lobinhos, escoteiros, pioneiros e sêniores, o grupo, formado
por cerca de 20 participantes, realiza
suas atividades todos os sábados
no Ginásio de Esportes Dito Bom.
A turma, composta por crianças de
6 anos até adultos com mais de 40,
é coordenada pelo experiente Paschoal Silva – escoteiro há 50 anos.
Além do chefe do grupo, os
pais das crianças que participam
do projeto também auxiliam nas
atividades e, assim, acompanham o
desenvolvimento dos filhos. Jéssica
Santos, mãe de três crianças participantes, frequenta o Ginásio todos
os sábados para assistir e auxiliar nas
atividades. Jéssica conta que já percebeu melhora no comportamento
dos filhos: “Antes eles só ficavam

Este é o 4 ano que as equipes
de Iperó conseguem a marca
regional “Nossa meta é evoluir
e conquistar a vaga no estadual, esta vaga perdemos no
ano passado para a cidade de
Sorocaba”, disse a professora da
equipe, Elaine Bueno dos Santos.

acolher a comunidade e
os atletas, a quadra de areia
também passou por melhorias para ser palco do último
jogo de sábado. O chefe da
Divisão de Esportes conta que
na quadra foram depositados
dois caminhões de areia, em
seguida a nivelação, colocação
Quadra de areia
de rede e marcações “Desta
forma viabilizamos o local para
Assim como todo espaço do receber os atletas em quadra,
ginásio vem passando por reparos e a realização dos jogos na
e reestruturações para melhor areia”, disse Ricardo Vieira. ■

MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS

Projeto é instrumento de
transformação
Realizado desde o ano
de 2013, o projeto “Musicalização nas Escolas’’ atende
mais de 200 crianças por mês.
Ensinando técnicas instrumentais, ordem unida, disciplina,
postura, alinhamento, garbo,
flexibilidade, resistência, exercícios rítmicos e movimentos
de dança, o projeto ganha mais
espaço a cada ano.
O projeto auxilia a apurar
as percepções sensíveis e individuais e também proporciona
outros ganhos, como foco,
criatividade, bagagem cultura,
leitura e memória, desenvolvimento linguístico, expressão
corporal e coordenação motora. A participação no projeto
já demonstrou que os participantes melhoram a postura e
disciplina em sala de aula e em
sociedade e que a música pode,
de fato, ser transformadora na
vida desses alunos.

Renato Vieira de Almeida, é músico da banda marcial de Iperó desde que o projeto se iniciou e conta
o quanto a Banda contribuiu em
sua formação. “Sempre foi muito
importante para mim, inclusive, foi
onde tive todo o apoio do regente
e da banda para iniciar o curso
superior de música. Hoje faço um
trabalho social onde sou responsável pelos alunos da Musicalização
na comunidade de George Oetterer.
Os alunos de lá adoram o projeto,
que é de extrema importância pois
além de incentivar a prática da
arte musical ajuda a tirar jovens e
crianças das ruas, incentivando a
não usar álcool e drogas, prezamos
muito a disciplina e o respeito.”,
destaca.
Muitos iniciam o projeto de Musicalização e acabam ingressando
na Banda Marcial que, nos dias
atuais, conta com mais de 100 alunos e se divide em: linha de frente,
corpo coreográfico, baliza, corpo

musical e equipe de apoio.
Formada há cerca de 9 anos
e já premiada em inúmeras
competições, a BANMIP leva
alegria e arte para todos os
locais por onde passa.
Tanto a Musicalização,
quanto a BANMIP tem atividades na área central e no
bairro George Oetterer. Os
interessados em fazer parte
do projeto “Musicalização
nas Escolas” devem ter entre 8 e 15 anos e procurar
a Escola Municipal onde a
criança está matriculada. As
aulas acontecem às terças
feiras e são ministradas por
integrantes da BANMIP. Já
para quem tem interesse
em compor a BANMIP, o
contato deve ser realizado
com a divisão de Cultura
pelo telefone 3266-2383 ou
diretamente na divisão que
fica no Pólo Cultural.■

em casa mexendo no celular e
agora eu vejo que eles estão mais
ativos com essas atividades ao ar
livre”.
Como explica Paschoal, as
atividades realizadas são próprias
de vivências de escoteiros, como
simulação de tarefas em acampamento. Neste último sábado (27),
por exemplo, além das típicas
brincadeiras, a turma aprendeu
a cozinhar arroz com o auxílio de
caixinhas de leite e de um “fogão”
construído pelos próprios jovens.
“É legal porque a gente aprende muitas coisas aqui”, relata
Nicoly Lavínia, 14 anos, escoteira
líder da turma. “Eu gosto tanto
que até prometi pra todo mundo
que eu vou seguir pra sempre no
escotismo”, diz a garota.
Paschoal conta que a programação para essa nova turma
está só começando, inclusive o
próprio grupo está aberto para a
entrada de mais membros. Dessa
forma, quem se interessou pelo
projeto, pode conhecer mais ao
assistir e participar das atividades
que acontecem todos os sábados,
das 14h30 às 17h, no Ginásio de
Esportes Benedito Romualdo de
Godois – localizado na Av. Luíza
Rosas Sartorelli, 70, Narita Park. ■

