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ATOS OFICIAIS
recondução consecutiva, de acordo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
com a Lei Municipal nº 1.018, de 31
de Maio de 2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da
“Nomeia os membros do Conselho Art. 3º. As despesas decorrentes Mulher, no uso de suas atribuições
Municipal dos Direitos da Mulher – do presente Decreto correrão por legais, nos termos da Lei Municipal
CMDM- para o biênio 2021/2023 e conta dos recursos próprios a ela nº 1.019 de 07 de junho de 2021,
destinados.
CONVOCA todos os seus membros
dá outras providências”
Art. 4º. Este Decreto entrará em para a 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA que
LEONARDO ROBERTO FOLIM, vigor na data de sua publicação, re- acontecerá no dia 24/06/2021, às 9h,
Prefeito do Município de Iperó, vogadas as disposições em contrário. na Câmara Municipal de Iperó.
Estado de São Paulo, no uso de suas
PREFEITURA DE IPERÓ,
Iperó, 17 de junho de 2021.
atribuições legais; e
02 DE JUNHO DE 2021.
CONSIDERANDO o disposto na Lei
Conselho Municipal dos
Municipal nº 1.018, de 31 de Maio
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Direitos da Mulher
de 2021,
Prefeito de Iperó
DECRETA:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Art. 1º. O Conselho Municipal dos
Publicado nesta Secretaria,
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
Direitos da Mulher – CMDM – para
em 02 de Junho de 2021.
o biênio 2021/2023, nos moldes
A Prefeitura de Iperó, por meio do
do que preceitua a Lei Municipal
LUCIANA SANTUCCI
Departamento de Recursos Humanos
nº 1.018, de 31 de Maio de 2021,
Secretária de Governo
e da Secretaria de Saúde, comunica
fica constituído dos seguintes
a convocação para o provimento de
membros:
PORTARIA DO PODER
cargo em caráter efetivo.
Representantes Executivo
LEGISLATIVO MUNICIPAL
A chamada seguirá a ordem dos candiI - Secretária de planejamento:
datos classificados nos termos do EdiTitular : Luiza Monise Dos Anjos
Portaria n.º 054/2021 - Concede tal de Concurso Público n° 001/2019.
Mendes
Suplente :Ana Neuma Vieira San- férias a funcionária Thais Thame LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Tomaz, RG: 40.052.331-0 (Técnico Le- Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
tiago Rodrigues
gislativo) referência “I-3”, no período DATA: 23.06.2021
II - Secretária da Saúde
de 21/06/2021 à 05/07/2021.
HORÁRIO: 09h30min
Titular: Sabrina Pistile Oliveira
Suplente: Edna Aparecida Souto Portaria n.º 054/2021 - Publicada e CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIregistrada nesta secretaria em 09 de VO- Classificado de nº 04º.
da Silva Vieira
CARGO: SERVIÇOS GERAIS- ClassiIII - Secretaria da Assistência junho de 2021.
ficado de nº 17º.
e Desenvolvimento Social:
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO CARGO: TECNICO EM ENFERMATitular: Eliane Almeida
Presidente
GEM- Classificado de nº 50º.
Suplente: Tarcila Mirele Quirino de
Orientações:
Freitas Nicomedes
IV - Secretária de Governo: PORTARIA DA MESA DIRETORA DO 1- Os candidatos deverão apresentar
Titular: Patrícia Teixeira Nunes Leite PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL cópia acompanhada dos originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma
Suplente: Viviane Pires de Barros
PORTARIA DA MESA DIRETORA ou Certificado acompanhado do resZanatta
N.º 006/2021 - Concede, nos termos pectivo Histórico Escolar no momento
Representantes da
do artigo 96 e seguintes do Esta- da atribuição;
Sociedade Civil:
V - Fundo Social de Solidariedade: tuto dos Funcionários Públicos do 2- A escolha por procuração será
Titular: Kelly Cristina Tavano Folim Município de Iperó, Lei n.º 19/1992, feita mediante entrega do respectivo
Suplente: Patrícia Aparecida André à funcionária Rosimeire Aleixo, RG: instrumento de mandato com firma
19.460.467-3 (Contador/Tesoureiro), reconhecida acompanhado de cópias
de Oliveira Cavalheiro
VI - Câmara Municipal de Iperó referência “J-2”, 10 (dez) dias de reprográficas do documento de idenTitular: Ivania Aparecida Ricezi licença-prêmio, referentes ao quin- tidade do procurador e do candidato
quênio 18/10/2011 a 17/10/2016, que ficarão retidas;
Calixto
Suplente: Valéria Regina Matheus considerando como termo inicial a 3- Os candidatos chamados que
data de 09/06/2021 e termo final ultrapassarem o número de vagas
de Souza
somente escolherão em caso do não
VII - Associação Regional de De- 18/06/2021.
comparecimento ou desistência dos
senvolvimento Agrário - ARDA
Titular: Elizabeth Pereira de Oliveira Portaria n.º 006/2021 Publicada e candidatos melhores classificados.
Registrada em 09/06/2021.
Mais informações podem ser obtidas
Suplente: Patrícia de Oliveira Costa
diretamente no Departamento de
VIII - Associação Senshikai de Artes
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO Recursos Humanos.
Maciais projeto criança
Presidente
que luta vence
Iperó, 17 de junho de 2021.
Titular: Izildinha Domingues dos JOSIMAR APARECIDO FERREIRA
Vice-Presidente
Santos Folim
Suplente: Leticia Vieira Andrade AURÍLIO REGINALDO DOS SANTOS Departamento de Recursos Humanos
1.º Secretário
Art. 2º. O mandato dos membros
Secretaria de Saúde
do Conselho Municipal dos Direi- VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA
2.º Secretário
tos da Mulher – CMDM será de 2
(dois) anos, permitida uma única
DECRETO Nº 2.160,
DE 02 DE JUNHO DE 2021
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COMBATE AO COVID-19

Iperó intensifica vacinação contra o
Coronavírus e traz maior comodidade
a população no agendamento
Nesta última quarta-feira (16),
Iperó estreou o seu mais novo sistema de agendamento de vacinação para o COVID-19; possibilitando
que os munícipes, que possuem
50 a 59 anos, realizem seus agendamentos de forma totalmente
online com a possibilidade de escolher a Unidade Básica de Saúde
(UBS) que deseja ser vacinado,
como também, a data e horário.
Já os munícipes que não conseguirem realizar o agendamento
de forma online, poderão optar
por seu cadastramento presencial na Secretaria de Saúde ou na
Subprefeitura de George Oetterer. É importante ressaltar que os
munícipes deverão apresentar o
comprovante de agendamento no
momento de realizar a vacinação.
Atualmente, a vacinação está ocorrendo para os seguintes grupos:
- Pessoas de 50 a 59 anos
- Pessoas de 18 a 39 anos com comorbidades
- Síndrome de Down de 18 a 59
anos
- Pacientes transplantados de 18 a
59 anos
- Gestantes e Puérperas com 18
anos ou mais
- Deficientes com 18 anos ou mais
- Motoristas e cobradores do transporte coletivo e rodoviário

mutirão de vacinação contra o COVID-19 que tem como objetivo vacinar mais de 2.000 pessoas. Sendo
o público alvo: idosos, profissionais
de saúde e pessoas com 50 a 59
anos que ainda não foram imunizados. Os locais e os documentos
que deverão ser apresentados são:
· Idosos e Profissionais de saúde:
UBS “Jean Carlos Domingues dos
Santos” (Centro) e UBS “Cacilda
Fogaça de Almeida (George Oetterer).
Horário: Das 8h às 13h
O que levar: Comprovante de endereço residente em Iperó ou Cartão
da UBS de Iperó, documento com
foto, CPF e Cartão do SUS. Profissionais da saúde devem apresentar comprovante de vínculo ativo.
· Pessoas de 50 a 59 anos que ainda não receberam a aplicação nas
Unidades de Saúde:
Local: UBS “Marinheiro Marcílio
Dias” (George Oetterer), na UBS
“Elois Alves Correa” (Bacaetava) e
Polo Cultural (Centro)
Horário: Das 9h às 14h
O que levar: Documento com foto,
CPF, comprovante de residência,
comprovante de cadastro do site da
prefeitura e carteirinha de vacinação
Com recebimento de doses por
meio do Estado, a expectativa é
que ocorra um avanço na imunização dos iperoenses nos próximos
Iperó intensif ica a vacinação meses. Iperó vem trabalhando de
com mutirão neste sábado (19) forma intensa para trazer planejamento, agilidade e conforto na
Neste sábado (19) irá ocorrer o vacinação. ■
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IMUNIZAÇÃO

PREVENÇÃO

Iperó conclui a vacinação
dos profissionais da
educação
Desde o dia 13 de abril, no dia da imunização, com
a Secretaria de Saúde alguma outra vacinação
do município segue o recente, ou por se ausentar
cronograma estadual de na data marcada, ainda
vacinação dos profissio- devem receber a vacina.
nais da educação. São O resultado é considerado
196 pessoas já vacina- satisfatório para Iperó, “Isso
das com as duas doses é um passo importantíse nesta semana, outras simo para o município,
324, tomaram a primei- ver muitos deles com a
ra dose do imunizan- imunização completa e
te, totalizando 520 pro- outros tão próximos, nos
fissionais. A vacinação dá a esperança de ver, noocorreu entre segunda vamente, a educação se
e quarta-feira, no Polo desenvolver da melhor forCultural.
ma”, comentou o prefeito.
A gestão municipal sabe É importante lembrar que
da importância da edu- a imunização completa, só
cação, e neste momento, acontece com as duas doIperó tem, praticamente, ses recebidas. Para mais intodos os profissionais da formações, entrar em conárea, vacinados. Aqueles tato com a Secretaria da
que estavam doentes Educação: 15 3459-8020.■

Processo de higienização
de vias públicas e locais
com grande circulação de
pessoas segue acontecendo
semanalmente
Com a intensif icação tecendo desde o início do
das ações de combate ano, é uma pulverização
ao vírus da COVID-19, o com uma solução de água
processo de higieniza- e hipoclorito de sódio, e
ção de vias públicas e acontece a fim de neutralocais com grande circu- lizar o vírus da COVID-19.
lação de pessoas passou Apesar da eficácia da ação,
a acontecer semanal- é importante destacar que
mente. Hoje, 17, a equi- não dispensa os cuidados
pe esteve realizando o individuais nas ruas. Os
processo na área Central munícipes devem contida cidade, e amanhã, 18, nuar fazendo sua parte estará percorrendo os usando máscara, mantenbairros George Oetterer do distância das demais
e Bacaetava.
pessoas e higienizando as
A ação, que vem acon- mãos com frequência.■

PÁGINA 4 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

