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AUDIÊNCIA PÚBLICA ON LINE
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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.

A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Administração e Finanças,
comunica a realização no próximo
dia 25/02/2021 (quinta-feira), a
partir das 10h00min, da AUDIÊNCIA
PÚBLICA excepcionalmente a ser
realizada on line, tendo em vista
as medidas de afastamento social
implantadas por conta da pandemia
do novo Coronavírus – COVID/2019
– destinada a apresentação dos
quadros de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2020,
conforme dispõe o §4º, do art. 9º
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Informamos que, para o acompanhamento da referida Audiência deverá Iperó, 18 de fevereiro de 2021.
ser realizado o acesso pelos canais
digitais da Prefeitura de Iperó, na Divisão de Recursos Humanos
plataforma do Facebook, no dia e Secretaria de Educação, Cultura
horário acima mencionado.
e Esportes
Iperó, 17 de Fevereiro de 2021
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
A Prefeitura de Iperó, por meio da
PROCESSO SELETIVO
Divisão de Recursos Humanos e da
SIMPLIFICADO 01/2020
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes, CONVOCA os candidatos
A Prefeitura de Iperó, por meio abaixo relacionados para compareda Divisão de Recursos Huma- cimento às repartições municipais
nos e da Secretaria de Educação, para fins de provimento de cargo
Cultura e Esportes, CONVOCA os em caráter temporário.
candidatos abaixo relacionados A convocação seguirá a ordem de
para comparecimento às repar- classificação dos candidatos, nos
tições municipais para fins de termos do Edital de Processo Seprovimento de cargo em caráter letivo Simplificado n° 001/2020.
temporário.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– AveniA convocação seguirá a ordem da Santa Cruz, 355- Jardim Santa
de classificação dos candidatos, Cruz- Iperó-SP
nos termos do Edital de Pro- DATA: 23.02.2021 - HORÁRIO:
cesso Seletivo Simplificado n° 13h00min
001/2020.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCALOCAL: Prefeitura de Iperó– ÇÃO INFANTIL- Classificados do
Avenida Santa Cruz, 355- Jardim nº 10º ao 16º .
Santa Cruz- Iperó-SP
Orientações:
DATA: 23.02.2021 - HORÁRIO: 1- Os candidatos deverão apre15h00min
sentar cópias acompanhadas das
CARGO: PROFESSOR DE ENSI- vias originais da Carteira de IdenNO FUNDAMENTAL I- Classifi- tidade (RG) e Diploma ou Certificados do nº 17º ao 29º.
cado acompanhado do respectivo
Orientações:
Histórico Escolar no momento da
1- Os candidatos deverão apre- atribuição;
sentar cópias acompanhadas 2- A escolha do local de trabalho
das vias originais da Carteira de se for o caso, poderá ser efetivada
Identidade (RG) e Diploma ou por meio de procuração mediante
Certificado acompanhado do apresentação do respectivo insrespectivo Histórico Escolar no trumento de mandato com firma
momento da atribuição;
reconhecida acompanhado de
2- A escolha do local de trabalho cópias reprográficas do documense for o caso, poderá ser efeti- to de identidade do procurador e
vada por meio de procuração do candidato, as quais não serão

devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3- Os candidatos que forem convoca- e que, eventualmente, ultrapassarem o CONCURSO PÚBLICO 01/2019
dos e que, eventualmente, ultrapassa- número de vagas somente farão jus à
rem o número de vagas somente farão escolha no caso de não comparecimento A Prefeitura de Iperó, por meio do
jus à escolha no caso de não compa- ou de desistência dos que constarem com Departamento de Recursos Humanos
recimento ou de desistência dos que melhor classificação.
e da Secretaria de Saúde, comunica
constarem com melhor classificação. Mais informações podem ser obtidas dire- a convocação para o provimento de
Mais informações podem ser obtidas tamente na Divisão de Recursos Humanos. cargo em caráter efetivo.
diretamente na Divisão de Recursos
A chamada seguirá a ordem dos
Humanos.
Iperó, 18 de fevereiro de 2021.
candidatos classificados nos termos
do Edital de Concurso Público n°
Iperó, 18 de fevereiro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
001/2019.
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Divisão de Recursos Humanos
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
Secretaria de Educação, Cultura
DATA: 23.02.2021
e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
HORÁRIO: 09h30min
ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROCESSO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMASELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020 GEM- Classificado de nº 45º.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Orientações:
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão 1- Os candidatos deverão apresentar
PROCESSO SELETIVO
de Recursos Humanos e da Secretaria de cópia acompanhada dos originais
SIMPLIFICADO 01/2020
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA da Carteira de Identidade (RG) e Dios candidatos abaixo relacionados para ploma ou Certificado acompanhado
A Prefeitura de Iperó, por meio da comparecimento às repartições munici- do respectivo Histórico Escolar no
Divisão de Recursos Humanos e da pais para fins de provimento de cargo em momento da atribuição;
Secretaria de Educação, Cultura e Es- caráter temporário.
2- A escolha por procuração será
portes, CONVOCA os candidatos abaixo A convocação seguirá a ordem de clas- feita mediante entrega do respectivo
relacionados para comparecimento sificação dos candidatos, nos termos do instrumento de mandato com firma
às repartições municipais para fins Edital de Processo Seletivo Simplificado reconhecida acompanhado de cópias
de provimento de cargo em caráter n° 001/2020.
reprográficas do documento de identemporário.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa tidade do procurador e do candidato
A convocação seguirá a ordem de Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP que ficarão retidas;
classificação dos candidatos, nos ter- DATA: 24.02.2021 - HORÁRIO: 13h00min 3- Os candidatos chamados que
mos do Edital de Processo Seletivo CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUN- ultrapassarem o número de vagas
Simplificado n° 001/2020.
DAMENTAL II- PORTUGUÊS- Classifica- somente escolherão em caso do não
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida dos do nº 9º ao 11º.
comparecimento ou desistência dos
Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUN- candidatos melhores classificados.
Iperó-SP
DAMENTAL II- INGLÊS- Classificados Mais informações podem ser obtidas
DATA: 24.02.2021 - HORÁRIO: 15h00min do nº 1º ao 4º.
diretamente no Departamento de
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO
Orientações:
Recursos Humanos.
FUNDAMENTAL II- GEOGRAFIA- 1- Os candidatos deverão apresentar cópias
Classificados do nº 4º ao 5º.
acompanhadas das vias originais da Cartei- Iperó, 18 de fevereiro de 2021.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO ra de Identidade (RG) e Diploma ou CerFUNDAMENTAL II- MATEMÁTICA- tificado acompanhado do respectivo His- Departamento de Recursos Humanos
Classificados do nº 1º ao 2º.
tórico Escolar no momento da atribuição;
Secretaria de Saúde
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO 2- A escolha do local de trabalho se for
FUNDAMENTAL II- EDUCAÇÃO FÍ- o caso, poderá ser efetivada por meio de
SICA (LICENCIATURA)- Classificados procuração mediante apresentação do
do nº 4º ao 5º.
respectivo instrumento de mandato com
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO firma reconhecida acompanhado de cópias
FUNDAMENTAL II- ARTE- Classifica- reprográficas do documento de identidade
do de nº 3º e Classificado de nº 1º. do procurador e do candidato, as quais não
Orientações:
serão devolvidas;
1- Os candidatos deverão apresentar 3- Os candidatos que forem convocados
cópias acompanhadas das vias origi- e que, eventualmente, ultrapassarem o
nais da Carteira de Identidade (RG) e número de vagas somente farão jus à
Diploma ou Certificado acompanhado escolha no caso de não comparecimento
do respectivo Histórico Escolar no mo- ou de desistência dos que constarem com
mento da atribuição;
melhor classificação.
2- A escolha do local de trabalho se for Mais informações podem ser obtidas direo caso, poderá ser efetivada por meio tamente na Divisão de Recursos Humanos.
de procuração mediante apresentação
do respectivo instrumento de mandato
Iperó, 18 de fevereiro de 2021.
com firma reconhecida acompanhado
de cópias reprográficas do documento
Divisão de Recursos Humanos
de identidade do procurador e do can- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
didato, as quais não serão devolvidas;
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 68/2021 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 52/2021 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 51/2021
Ilmo (a). Senhor (a): HENRIQUE ROMEU ZARDI
Cadastrado Municipal No: 04.0006.0340.00
Endereço de entrega: AV. BRIGADEIRO FARIA
LIMA, 1106 - SAO PAULO / SP - CEP 01452-000

Ilmo (a). Senhor (a): FRANCISCO DOMINGUES
Cadastrado Municipal No: 03.0010.0413.00
Endereço de entrega: RUA BENEDITO MAZULQUIM, 492 - BOITUVA/SP- CEP 18550-000

Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA ANTONIO ANDRADE, LOTE 06,
cadastrado nessa municipalidade sob o número
04.0006.0340.00, conforme relatório completo
anexo e demonstrado nas fotos constantes do
Anexo I desta Notificação, verificou se tratar de
terreno sujo, que representa perigo iminente
para proliferação de insetos e outros animais
indesejáveis, colocando em risco a saúde da
comunidade local.
Considerando:
Que tal situação é considerada irregular, ao ser
observado em conjunto à legislação vigente;
Que há reclamações de vizinhos do referido local;
Que há a possibilidade de consequências decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais no 687/2006
e 808/2008, que regulamentam o procedimento
para autorização da poda ou corte das árvores
isoladas e limpeza de terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar no 35 de 27
de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são
responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço
(calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza total do
TERRENO E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) em
questão no prazo máximo e improrrogável de 10
(DEZ) dias, contados do recebimento desta, sob
pena de multa de 100 UFMs (R$ 408,00), mais
taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$ 4,08) por metro
quadrado correspondente à limpeza do terreno
feita pelo órgão competente, nos moldes do
disposto na legislação vigente.

Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA DURVALINO PEREIRA IGNACIO,
LOTE 20, cadastrado nessa municipalidade sob
o número 03.0010.0413.00, conforme relatório
completo anexo e demonstrado nas fotos constantes do Anexo I desta Notificação, verificou
se tratar de terreno sujo, que representa perigo
iminente para proliferação de insetos e outros
animais indesejáveis, colocando em risco a saúde
da comunidade local.
Considerando:
Que tal situação é considerada irregular, ao ser
observado em conjunto à legislação vigente;
Que há reclamações de vizinhos do referido
local; Que há a possibilidade de consequências
decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais no 687/2006
e 808/2008, que regulamentam o procedimento
para autorização da poda ou corte das árvores
isoladas e limpeza de terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar no 35 de 27
de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são
responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço
(calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza total do
TERRENO E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) em
questão no prazo máximo e improrrogável de 10
(DEZ) dias, contados do recebimento desta, sob
pena de multa de 100 UFMs (R$ 408,00), mais
taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$ 4,08) por metro
quadrado correspondente à limpeza do terreno
feita pelo órgão competente, nos moldes do
disposto na legislação vigente.

Atenciosamente
DIVISÃO FISCAL

Atenciosamente
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

ANEXO I

ANEXO I

ATO DA MESA DIRETORA 001/2021

Ilmo (a). Senhor (a): FRANCISCO DOMINGUES A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó,
Cadastrado Municipal No: 03.0010.0403.00
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Endereço de entrega: RUA BENEDITO MAZULfaz saber que:
QUIM, 492 - BOITUVA/SP- CEP 18550-000
Artigo 1o – Fica o Poder Legislativo Municipal
Considerando o imóvel de sua propriedade autorizado a baixar bens do patrimônio da Câsituado à RUA DURVALINO PEREIRA IGNACIO, mara Municipal de Iperó, constantes no Anexo
LOTE 21, cadastrado nessa municipalidade sob I, que faz parte integrante deste Ato.
o número 03.0010.0403.00, conforme relatório Parágrafo Único – Os bens citados no artigo
completo anexo e demonstrado nas fotos cons- 1o deste Ato estão sendo baixados por serem
tantes do Anexo I desta Notificação, verificou considerados inservíveis a esta Casa de Leis e
se tratar de terreno sujo, que representa perigo serão devolvidos a Prefeitura Municipal de Iperó.
iminente para proliferação de insetos e outros Artigo 2o – As despesas decorrentes deste ato
animais indesejáveis, colocando em risco a saúde correrão por conta de dotação própria e supleda comunidade local.
mentadas, se necessárias.
Considerando:
Artigo 3o – Este ato entrará em vigor na data
Que tal situação é considerada irregular, ao ser de sua publicação.
observado em conjunto à legislação vigente;
Que há reclamações de vizinhos do referido
Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”,
local; Que há a possibilidade de consequências
em 13 de janeiro de 2021.
decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais no 687/2006
e 808/2008, que regulamentam o procedimento
Angelo Valário Sobrinho
para autorização da poda ou corte das árvores
Presidente
isoladas e limpeza de terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar no 35 de 27
de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são
Josimar Aparecido Ferreira
responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço
Vice-Presidente
(calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza total do
Aurilio Reginaldo dos Santos
TERRENO E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) em
1o Secretário
questão no prazo máximo e improrrogável de 10
(DEZ) dias, contados do recebimento desta, sob
pena de multa de 100 UFMs (R$ 408,00), mais
Valéria Regina Matheus de Souza
taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$ 4,08) por metro
2o Secretária
quadrado correspondente à limpeza do terreno
feita pelo órgão competente, nos moldes do
disposto na legislação vigente.
ANEXO I
Atenciosamente
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE BAIXA DE ITENS PATRIMONIAIS
ANEXO I

Descrição
POLTRONAS DIRETOR TIPO CORSA
Patrimônio
426
Taís F. Moisés
Responsável
EDITAL REUNIÃO CMDI
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto
nº 2078/2020, vem por meio deste convocar os
membros do conselho e convidar os demais,
para Reunião Ordinária que acontecerá no dia
25/02/2021, quinta-feira, às 9h, no Polo Cultural,
lembramos que devido a pandemia e protocolos
de segurança contra o covid-19, todos devem
estar de máscara e manter o devido distanciamento.

RUA ANTONIO ANDRADE
04.0006.0340.00

RUA DURVALINO PEREIRA IGNACIO
03.0010.0413.00

RUA DURVALINO PEREIRA IGNACIO
03.0010.0403.00
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Iperó, 19 de fevereiro de 2021.
Mayara Marques
Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Iperó
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EDITAL CMDCA
A Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos Das Crianças e adolescentes, no uso de suas atribuições
legais, nos termos da Lei Municipal
nº 777/2012 e ainda o disposto na
Lei Federal nº 8.069/1990 vem por
meio deste convocar os membros
do conselho e convidar o Secretário
de Assistência Social, para Reunião
Extraordinária que acontecerá no dia
22/02/2021, segunda-feira, às 13:30h,
em sede online pelo google met
(coordenada pelo membro e técnico
de TI Cleberson) fato esse devido a
necessidade da NÃO aglomeração
por conta do COVID-19. Caso haja
interesse de RELEV NCIA de algum
munícipe em participar, favor procurar a casa dos conselhos no endereço:
Praça Pedro Albiere – (em frente ao
escadão da antiga fepasa) sem Nº,
aberto de segunda a sexta feira das
8 às 14 hr.
Comunica-se também que: em caráter
de emergência os quatro conselheiros
tutelares suplentes classificados na
última eleição foram convocados
e três compareceram para serem
capacitados. Assim em ordem classificatória de eleição assumiu o cargo
no dia dezesseis de fevereiro a Sra.
Graziela Colombo durante o período
em que abrange as férias dos cinco
conselheiros eleitos.
Elisa Marcia Vaz dos Santos Juliato
Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
DECRETO Nº 2.078, DE 27 DE
NOVEMBRO DE 2020.
“Nomeia os membros do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso –
Biênio 2020/2022 – e dá outras providências”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no art. 2º
da Lei Municipal nº 827, de 06 de
dezembro de 2013;
DECRETA
Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso para o biênio
2020/2022, conforme segue:
I – REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Titular: Tarcila Mireli Quirino de Freitas
Suplente: Luiz Eduardo de Azevedo
Rossini
II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE:
Titular: Paula de Freitas Borges Rodrigues
Suplente: Gilce Maria Vida Aparecido

#PREFEITURADEIPERÓ

III – REPRESENTANTE DA SECRE- d) Representantes das Entidades
TARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E Sociais;
ESPORTES
e) Representantes do Órgão de SerTitular: Mayara Marques da Silva
viço Social;
Suplente: Sabrina Aparecida Nascimento f) Representantes dos Empregadores;
IV – REPRESENTANTE DA SECRETA- g) Representantes dos Empregados;
RIA DE PLANEJAMENTO E DESEN- f) Representantes de Movimentos
VOLVIMENTO:
Comunitários;
Titular: Jéssica Fernanda Nava de Ca- g) Representantes dos Empregadores
margo
e Trabalhadores Rurais;
Suplente: Cassia Sousa de Melo
Art. 8º. O Fundo Social do Município
V – REPRESENTANTE DO CECONTI: contará com apoio técnico do Fundo
Titular: Arthur Coimbra Filho
Social de Solidariedade do Estado
Suplente: Nair Caetano Lima
de São Paulo, ficando, desde já, auVI – REPRESENTANTE DO SINDICA- torizado a celebrar convênios para
TO DOS FERROVIÁRIOS:
desenvolver programas que estejam
Titular: Djair Almeida
de acordo com a finalidade desta Lei.
Suplente: Carlos Feliciano
Art. 9º. Constitui receita do Fundo
VII – ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁ- Social de Solidariedade do Município;
RIOS APOSENTADOS DE IPERÓ:
I. contribuições, donativos e legados
Titular: Benedito Valário
de pessoa física e jurídica de direito
Suplente: José Carlos Simão
privado;
VIII – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI- II. auxílios, subvenções e contribuiGOS DOS EXCEPCIONAIS
ções que sejam concedidos pela
Titular: Ana Cristina da Silva
União, Estados, Municípios e outras
Suplente: Marlene Antunes
entidades de direito público e/ou de
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor direito privado;
na data de sua publicação, produzindo III. rendimentos, acréscimos, juros
efeitos imediatos e revogadas as dispo- e correções monetárias, proveniensições em contrário.
tes da aplicação de seus recursos e
depósitos;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, IV. outras vinculações de receitas
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2.020.
municipais;
V. resultados de promoções destinaVANDERLEI POLIZELI
das a angariar fundos;
Prefeito Municipal
VI. qualquer tipo de receita com
destinação específica ou não;
Publicado nesta Secretaria, em 27 de VII. o produto da arrecadação de
Novembro de 2020.
leilão realizado pelo Município dos
materiais considerados inservíveis
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA para o serviço público;
Secretária de Governo
VIII. transferências do Fundo Estadual de Solidariedade do Estado de
São Paulo e/ou de outras esferas de
LEI Nº 997, DE 17 DE FEVEREIRO governo; e
DE 2.021.
IX. recursos do Orçamento Municipal;
Art. 11. São projetos permanentes
“Altera dispositivos da Lei nº 06, de 10 e contínuos do Fundo Social de
de Outubro de 1983, que Dispõe sobre a Solidariedade do Município, com a
criação do Fundo Social de Solidariedade distribuição gratuita de bens, serviços
e dá outras providências.”
e alimentos às pessoas necessitadas:
I. Bazar Solidário;
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito II. Campanha do Agasalho;
do Município de Iperó, Estado de São III. Campanha de Arrecadação de
Paulo, no uso de suas atribuições legais, Alimentos e Iperó Fest Solidária;
FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL IV. Lacre do Bem;
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMUL- V. Livro Amigo;
GA A SEGUINTE LEI:
VI. Campanha de Natal;
Art. 1°. Os dispositivos a seguir enume- VII. Campanhas de Conscientização,
rados da Lei nº 06, de 10 de Outubro de como por exemplo Aleitamento
1983, que “Dispõe sobre a criação do Materno, Saúde da Mulher, Saúde
Fundo Social de Solidariedade”, passam do Homem, Violência Doméstica,
a ter a seguinte redação.
entre outras;
“Art. 3º................................................................. VIII. Cursos de Capacitação ProfisV – promover articulação e entrosa- sional e Geração de Renda por meios
mento com unidades da Administração próprios ou em parceria com outras
Pública Direta e/ou outras entidades esferas de governo ou entidades
públicas ou privadas.
socioassistenciais;
Art. 4º ................................................................... IX. Outros projetos que possam ser
Parágrafo Único: ......................................... criados como estratégia na promoção
a) Representantes da Sociedade Civil; da capacitação profissional e a gerab) Representantes dos Voluntários;
ção de renda; e
c) Representantes das Entidades Reli- X. Outros projetos sociais visando
giosas;
o amparo a maternidade e ao bebê.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Fundo Social de
Solidariedade do Município o produto A Prefeitura de Iperó, através da Secretada arrecadação proveniente de leilões ria de Saúde, comunica que realizará no
realizados no órgão competente da próximo dia 26 de fevereiro, (sexta-feira),
Administração Municipal dos materiais a partir das 17h30, nas dependências da
aludidos no inciso VII do artigo 9º des- Câmara Municipal, da AUDIÊNCIA PÚta Lei, bem como bens consumíveis e BLICA para apresentação dos Relatórios
fungíveis que se prestem à assistência de Gestão, referente ao 3º Quadrimestre
e problemas sociais locais, conforme de 2.020, conforme determina o art. 36
e §§ da Lei Complementar nº 141/2021.
cada caso.
Art. 2º. Fica acrescido o artigo 13, que
Iperó, 16 de fevereiro de 2021.
terá a seguinte redação:
Art. 13. As despesas com a execução
da presente Lei serão suportadas com
SECRETARIA DE SAÚDE
recursos orçamentários próprios, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
17 DE FEVEREIRO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 17 de
Fevereiro de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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SEGURANÇA

INVESTIMENTO

Prefeitura inicia
tratativas para
implantação da sede
do Corpo de Bombeiros
O prefeito de Iperó, da segurança pública, que
Leonardo Folim, esteve é uma de nossas prioridaem reunião na manhã des.” destaca o prefeito,
desta segunda-feira (15) Leonardo Folim.
com o Capitão Adriano A previsão para a implanBrito, Comandante do tação completa da sede do
4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros em
15º GB SubTenente, Gil- Iperó é de 12 meses, já que
berto Valério, além da após a realização do conparticipação do Gestor curso e com a convocação
de Segurança Pública, de pessoal, será realizado
Daniel Machado e com um treinamento através
o Assessor da Secretaria do Governo do Estado com
de Governo, Francisco duração de 4 meses. Além
Coutinho. Na ocasião, disso, a administração reao prefeito prosseguiu lizará a aquisição de viacom as tratativas para a tura, adaptação de prédio
implantação da sede do para a sede e toda a prepaCorpo de Bombeiros no ração necessária para que
município de Iperó.
o serviço seja prestado de
As novas tratativas en- forma íntegra.
volvem a continuidade “Nosso compromisso, com
do projeto existente para certeza, é investir e aplicar
convênio entre a Pre- recursos na segurança da
feitura e o Governo do nossa população. A imEstado de São Paulo. A plantação de uma sede
Prefeitura de Iperó dará do Corpo de Bombeiros
continuidade ao Con- Civil em nossa cidade é um
curso Público que seria compromisso. Estamos
realizado em março de empenhados para realizar
2020, mas foi suspenso todas as tratativas necespor conta da pandemia. sárias e acelerar o proces“Temos um compro- so, pois a nossa população
misso com a população tem pressa e iremos garancom a contratação dos tir ainda mais segurança
novos Bombeiros Civis e para todos.” finaliza o pretambém com o reforço feito. ■

Prefeitura entrega
minivan para Casa
de Acolhimento
Na manhã da última ter- aos serviços de educação,
ça-feira (16), a Prefeitura saúde e lazer aos acolhide Iperó entregou para dos, já que agora a minivan
a Casa de Acolhimen- garante uma locomoção à
to uma minivan 0Km. disposição para a Casa de
O veículo foi custeado Acolhimento em tempo
através de recurso pró- integral. Realizamos a enprio e de verba arre- trega, mas não posso deicadada em um leilão xar de agradecer a gestão
realizado, que ofertou os anterior pela aquisição dos
veículos já sucateados, veículos. Vamos em frente
com problemas técnicos entregando mais agilidade
e inseríveis que existiam e qualidade aos serviços
na Prefeitura no final do de nossa cidade” destaca
último ano.
o prefeito municipal, LeoA van possui 10 lugares nardo Folim.
disponíveis para passa- A Prefeitura já realizou
geiros e agora comple- também neste ano a entrementa e intensifica com ga de duas minivans 0Km
conforto e comodidade para a Secretaria de Saúos serviços realizados de. Além disso, um furgão
pela Casa de Acolhi- 0Km deve ser entregue
mento. “O veículo ga- para a Secretaria de Edurante ainda mais acesso cação nos próximos dias. ■
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REVITALIZAÇÃO

Passarela do bairro
Novo Horizonte recebe
manutenção
A Prefeitura está rea- e destacou a importância
lizando manutenções da ação de manutenção.
na passarela do bairro “Centenas de pessoas utiNovo Horizonte. O local lizam a passarela diariaestá sendo restaurado, mente. Ela garante mais
com pintura das grades, agilidade aos moradores
pintura do muro central, do bairro Novo Horizonte
lixa da estrutura e troca com o Centro e vice-verde telas de proteção sa. Portanto, precisamos
danificadas. Além disso, manter a passarela bonita,
a iluminação também iluminada e segura para os
será ampliada no local. pedestres”.
O prefeito Leonardo Fo- O serviço completo de malim, esteve no local para nutenção deve ser finalizaacompanhar o serviço do nas próximas semanas.■

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Pontes recebem
manutenção e pintura
A Prefeitura de Iperó Iperó a Boituva. O objetivo
está realizando nesta da ação é evitar que os pesemana manutenções quenos estragos ganhem
nas principais pontes proporções maiores, coda cidade, que envol- locando em risco a seguvem pequenos reparos rança dos munícipes. Além
nas grades de proteção, disso, a ação traz melhorias
passarelas e pintura. O na sinalização dos locais.
trabalho teve início na O prefeito de Iperó, Leoponte seca e finalizou nardo Folim, frisou a imna data de ontem (18), a portância da manutenção.
manutenção na ponte “Além do resgate da beleza
do bairro Bacaetava, em das estradas, a manutenf rente ao Residencial ção e pintura garante mais
Nova Bacaetava.
sinalização aos motoristas
Agora a ponte que re- e até mesmo aos pedesceberá as equipes fica tres que residem em torno
em torno da Aramar. dos locais e utilizam as vias
As equipes devem rea- para se locomover. Estalizar o serviço também mos empenhados em reana ponte do presídio e lizar melhorias na cidade
na ponte da estrada de em toda a sua extensão”. ■
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