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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 026/20 - Conceder prorrogação de licença maternidade a
funcionária Jaqueline Leandro da
Mota Medeiros, RG: 42.894.980-0
(Assistente Administrativo I), referência “E-2”, por 60 (sessenta) dias a
partir de 06/04/2020, em virtude do
disposto na Lei Municipal n.º 809, de
04 de julho de 2013.
Portaria Nº 027/20 – Exonerar a funcionária Rosimeire de Oliveira Rodrigues Lourenço, RG: 23.093.625-8
(Assessor Parlamentar) referência
“D” e revoga a portaria n.º 078/2019.
Portaria Nº 028/20 – Suspende o
expediente na Câmara Municipal de
Iperó no dia 20 de abril de 2020, em
virtude do feriado de Tiradentes.
Portarias n.º 026 e 027/2020 - Publicadas e registradas nesta secretaria
em 03 de abril de 2020.
Portaria n.º 028/2020 - Publicada e
registrada nesta secretaria em 07 de
abril de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
E TÍTULOS N.º 001/2020

II - O parecer se encontra disponibilizado
para consulta no site www.sigmaassessoria.com.br, por meio de acesso à “área do
candidato”.

EDITAL DE RESPOSTAS
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
INTERPOSTOS CONTRA O
RESULTADO DE TÍTULOS
APRESENTADOS

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é
expedido o presente edital.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, com acompanhamento e coordenação através da
Comissão Permanente Organizadora
de Processos Seletivos e Concursos
Públicos, nomeada pela Portaria nº
270, de 8 de novembro de 2019,
torna público, para conhecimento
dos interessados, o EDITAL DE RESPOSTAS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS CONTRA
O RESULTADO DE TÍTULOS APRESENTADOS DO CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS N.º 001/2020,
que através do presente instrumento, DIVULGA:
I – O PARECER quanto aos RECURSOS interpostos eletronicamente
através do site www.sigmaassessoria.com.br, durante o período de 01
à 03 de abril de 2020, em face da
publicação do Edital de Divulgação
do Resultado da Prova Objetiva e dos
Títulos Apresentados e Relação dos
Candidatos Aprovados por Ordem
de Classificação, do Concurso Público de Provas e Títulos n.º 001/2020,
ocorrida em 31 de março de 2020,
na edição n.º 711, do “Jornal de Iperó”.

Iperó, 09 de abril de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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MERENDA

Distribuição de merenda é iniciada
1012 refeições foram entregues nos 5 polos fixados
Conforme planejamento estabelecido, na manhã
da última segunda-feira
(6) foi iniciado o serviço de
distribuição das merendas
(marmitex) aos alunos da
rede municipal de educação. A entrega foi realizada
em 5 polos da área central,
Bacaetava e George Oetterer
e atendeu no primeiro dia
1012 alunos com objetivo de evitar a desnutrição
infantil no período de suspensão das aulas para enfrentamento do COVID-19.
O fornecimento aconteceu sem qualquer ocorrência, sem aglomerações
e atendendo todas as recomendações dos órgãos
de saúde relativos a higienização e medidas de segurança sanitária. Tanto a
empresa responsável pelo
serviço, quanto os servidores
que trabalharam auxiliando
na entrega receberam os
equipamentos de segurança para executar a ação.

“Estamos muito satisfeitos com
o resultado do primeiro dia do
serviço porque conseguimos atender mil crianças de nossa rede de
ensino. Preparamos um ambiente
seguro e seguindo todas as orientações da saúde. Agradecemos a
todos os envolvidos, em especial,
aos pais e alunos que de forma
consciente permitiram que tudo
fosse realizado sem tumultos,
sem aglomerações e de forma
compreensiva para o momento”,
destacou o prefeito municipal.
Importante destacar ainda que
a Prefeitura já tem previstas novas
ações junto às secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e
Governo para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e que serão divulgadas nos
próximos dias. “Além da merenda
que estamos fornecendo, teremos
uma nova medida para atender as
famílias em vulnerabilidade. Cada
medida é realizada com os recursos
específicos que envolvem o serviço.
Não descartamos nenhuma ação,
mas, ressaltamos que é importante
ter cautela, criatividade e muita

responsabilidade para conseguir atender a todos”, complementou o prefeito.
A distribuição da merenda (marmitex)
prosseguirá normalmente nos polos
de distribuição: Profª Henory de Campos Góes, Profª Pedrina de Campos
Pedrozo Rosa, Profº Roque Ayres de
Oliveira, Visconde de Porto Seguro e
Profª Zilma Thibes de Mello. Alunos
que ainda não tenham se cadastrado
ainda podem fazer o cadastramento
nos próximos dias e receber o serviço.
O serviço atendeu a todos os
cadastrados e as refeições remanescentes foram redirecionadas para
associações. Em George Oetterer,
foram destinadas 72 refeições para a
ONG Cabana de Luz e na área central
63 refeições foram divididas entre as
Associações de Moradores do Bela
Vista e Novo Horizonte. Em Bacaetava
todas as refeições foram retiradas.
A Prefeitura destaca a importância
de se manter o isolamento social, que
nossos iperoenses continuem conscientes e saiam de casa apenas para o
estritamente necessário, como no caso
da retirada da merenda, e sempre observando as recomendações de higiene
divulgadas pelos órgãos de saúde.■

LIMPEZA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Prefeitura retoma
processo de Higienização
de vias públicas e locais
de grande circulação
A Prefeitura de Iperó
retomou nesta quarta-feira (8)
o processo de higienização de
vias públicas e locais de grande
circulação. A ação, que é uma
iniciativa da Prefeitura de Iperó
em parceria com a Sabesp, deve
passar novamente por toda área
Central, Bacaetava e George Oetterer até a próxima sexta-feira, 10.
É a terceira semana consecutiva que a Prefeitura realiza
esse tipo de limpeza na cidade.
Nesta semana, com o início da
distribuição de merenda aos alunos da rede pública, as escolas
municipais que são polos de distribuição também devem receber
a ação. Além disso, a equipe de
higienização deve passar novamente por vias públicas e pontos
de maior circulação como todas

as Unidades Básicas de Saúde,
Pronto Atendimento, Terminal
Rodoviário, Supermercados,
Farmácias, Padarias, Postos de
Combustível, Paço Municipal,
Secretaria da Saúde, Agropecuárias, Oficinas Mecânicas, Açougues, Mercearias, Deliverys,
Comércios de Água e Gás e demais locais de serviços essenciais
que estão abertos no momento.
A pulverização é realizada
com uma solução de água com
hipoclorito de sódio, que neutraliza a ação do coronavírus.
Porém, a Prefeitura destaca que
a higienização é uma medida
preventiva, mas não dispensa o
distanciamento social. Portanto,
você deve continuar fazendo
a sua parte - saia apenas para
o necessário. Fique em casa!■
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