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Trecho da Av. Emílio Guazzelli
recebe inicia obras
A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria
de Obras, iniciou nesta quinta-feira, 02, obras
em um trecho da Av. Emílio Guazzelli, entre
as ruas Gumercindo de Campos e Antônio
Andrade.
No local, será realizada a demolição do sarjetão
existente, que está deteriorado, e a construção
de um sarjetão novo em concreto armado,
para melhor direcionamento das águas pluviais. Além desses serviços, serão reformadas
as guias e sarjetas existentes no local, que
também estão danificadas.
As obras tem um prazo de execução de até 10
dias. A Prefeitura de Iperó pede a compreensão e paciência dos moradores, pedestres e
motoristas em relação aos transtornos causados. Reforçamos que as melhorias são para
trazer mais conforto a todos!

CASTRAÇÃO

Iperó realiza 1º Mutirão
nos próximos dias 18
e 19
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ATOS OFICIAIS

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

vimento Social Presidente deste MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO
(com alteração dada pela Lei DATA: 08.09.2021
Orientações:
HORÁRIO: 09h30min
Municipal nº 605/2007).
1- Os candidatos deverão apre- Conselho e quem conduziu esta Transcrição nº 43.428 do 1º CRI
A convocação seguirá a ordem CARGO: TECNICO EM ENFER- sentar cópia acompanhada dos reunião que teve como pauta: 1 de Sorocaba.
Portaria n.º 069/2021 - Nomeia dos candidatos classificados nos MAGEM- Classificado de nº 56º. originais da Carteira de Identida- – ponderação das últimas atas de Transcrição nº 43.428 do 1º CRI
a Sr.ª Aldine Regina Silva Mot- termos do Edital de Concurso
Orientações:
de (RG) e Diploma ou Certificado reuniões online .2 – Egresso de de Sorocaba.
ta, RG: 48.159.893-5 (Assessor Público n° 001/2019.
1- Os candidatos deverão apre- acompanhado do respectivo Priscila dos Santos Galvão como Ficam NOTIFICADOS, também,
Parlamentar) referência “D” nos LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. sentar cópia acompanhada dos Histórico Escolar no momento representante da SADS ingresso os terceiros interessados para
termos da legislação vigente, Santa Cruz, 355 – Jardim Santa originais da Carteira de Identida- da atribuição;
de Kelly Cristina Tavano Folin que apresentem impugnação
concede uma cesta básica ou Cruz.
de (RG) e Diploma ou Certificado 2- A escolha por procuração será 5 - Egresso da representante dentro do prazo de 30 (trinta)
um crédito alimentação com en- DATA: 08.09.2021 - HORÁRIO: acompanhado do respectivo feita mediante entrega do res- da APAE Angela Conceição do dias contados da data do pretrega mensal, e ficará lotada no 09h00m
Histórico Escolar no momento pectivo instrumento de mandato Vale Camargo e ingresso de sente Edital.
Gabinete do Vereador Anderson CARGO: AGENTE ESCOLAR - da atribuição;
com firma reconhecida acompa- Sabrina Mascarenhas Vieira da A ausência de impugnação impliFernando de Almeida.
Classificados do nº 30º ao 40º. 2- A escolha por procuração será nhado de cópias reprográficas Silva 6- Egresso de Bruna Letícia cará a perda do eventual direito
Portaria n.º 069/2021 - Publi- CARGO: AUXILIAR DE ATENDI- feita mediante entrega do res- do documento de identidade do Oliveira Curvelo representante de que o notificado titularize
cada e registrada nesta secretaria MENTO ESCOLAR - Classifica- pectivo instrumento de mandato procurador e do candidato que da Secretaria de finanças e in- sobre o imóvel descrito pelo Proem 1º de setembro de 2021.
com firma reconhecida acompa- ficarão retidas;
gresso de José Humberto de jeto de Regularização Urbanística
dos do nº 01º ao 03º.
CARGO: MOTORISTA - Classifi- nhado de cópias reprográficas 3- Os candidatos chamados Moraes Júnior 7- Necessidade de do núcleo denominado “VILETA”.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO cados do nº 17º ao 20º.
do documento de identidade do que ultrapassarem o número de Capacitação de reciclagem para Este projeto está documentado
Presidente
procurador e do candidato que vagas somente escolherão em Conselho Tutelar e avaliação no Processo Administrativo nº
Orientações:
1- Os candidatos deverão apre- ficarão retidas;
caso do não comparecimento da contratação do capacitador 4463/2021 no Departamento
sentar cópia acompanhada dos 3- Os candidatos chamados ou desistência dos candidatos 8– Sugestão de nova vice-pre- Jurídico.
CÂMARA MUNICIPAL
sidência 9– Necessidade de um A referida regularização está senoriginais da Carteira de Identida- que ultrapassarem o número de melhores classificados.
DE IPERÓ
de (RG) e Diploma ou Certificado vagas somente escolherão em Mais informações podem ser telefone celular por conta do do realizada através de convênio
EXTRATO DO CONTRATO acompanhado do respectivo caso do não comparecimento obtidas diretamente no Depar- watts app para o Conselho visto firmado entre a Prefeitura do
N.º 011/2021
Histórico Escolar no momento ou desistência dos candidatos tamento de Recursos Humanos. que linha fixa tornou se desusa- Município de Iperó e o Programelhores classificados.
da 10- Projeto de Informática ma Cidade Legal da Secretaria
da atribuição;
CONTRATANTE: CÂMARA MU- 2- A escolha por procuração será Mais informações podem ser Iperó, 3 de setembro de 2021. da associação Cabana de Luz de Habitação do Estado de São
NICIPAL DE IPERÓ
de George Oeterer, (fundos de Paulo.
feita mediante entrega do res- obtidas diretamente no DeparCONTRATADA: EDSON APARE- pectivo instrumento de mandato tamento de Recursos Humanos. Divisão de Recursos Humanos colaboração)11- Convocação O perímetro de regularização
CIDO DOS SANTOS ME
de Entidades que não enviaram está descrito a seguir:
com firma reconhecida acompaMODALIDADE: Convite n.º nhado de cópias reprográficas Iperó, 3 de setembro de 2021.
documentação de atualização A área está localizada na AveSecretaria de Educação,
005/2021 – Processo nº 045/2021 do documento de identidade do
12- Resigna do Projeto Informa- nida George Oetterer, Bairro
Cultura e Esportes.
OBJETO: Prestação de serviços procurador e do candidato que
Departamento de
ção é Proteção (elaborado pela Vileta, Iperó - SP.
continuados de manutenção ficarão retidas;
Recursos Humanos
Presidente Elisa Márcia) pelo A descrição da área tem início
predial preventiva e corretiva 3- Os candidatos chamados
órgão dirigente direto e alter- no Ponto 1, de coordenadas
ATA DE REUNIÃO DO
do prédio do Poder Legislativo que ultrapassarem o número de
Secretaria de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DA cação sobre remanejamento do N 7.404.403,61 e E 240.042,20;
Municipal.
vagas somente escolherão em
CRIANÇA E ADOLESCENTE referido projeto 13- discussão de situado na divisa do Córrego da
ASSINATURA: 01/09/2021
assuntos pertinentes aos direitos Olaria com a faixa de domínio do
caso do não comparecimento
DE IPERÓ
VIGÊNCIA: 12 mêses
da criança/adolescente na edu- DNIT - Departamento Nacional
ou desistência dos candidatos EDITAL DE CONVOCAÇÃO
VALOR GLOBAL: R$ 97.560,00 melhores classificados.
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
cação. Dada as relativas ajustas de Infraestrutura e Transporte
CMDCA – REALIZADA
(noventa e sete mil quinhentos Mais informações podem ser
encerrou-se a reunião ordinária (ferrovia); deste segue confronPRESENCIALMENTE EM
e sessenta reais)
as dezessete horas.
obtidas diretamente no Depar- A Prefeitura de Iperó, por meio
16/08/2021
tando do Ponto 01 ao 02, ao
VALOR MENSAL: R$ 8.130,00 tamento de Recursos Humanos. da Divisão de Recursos Humanos
sul, com a faixa de domínio do
(oito mil cento e trinta reais)
e da Secretaria da Educação, No décimo sexto dia do mês
DNIT - Departamento Nacional
Iperó, 2 de setembro de 2021. Cultura e Esportes, CONVOCA de agosto de dois mil e vinte e
de Infraestrutura e Transporte
Angelo Valário Sobrinho
os classificados abaixo indicados um, reuniu-se ordinariamente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (ferrovia) numa distância de
Presidente da Câmara
Divisão de Recursos Humanos para que compareçam no dia e as 15:30h, na nova sede do
730,36m; situado na divisa do
Municipal de Iperó
local indicados a fim de manifes- CMDCA sito a rua Costa e Silva A PREFEITURA MUNICIPAL DE DNIT - Departamento Nacional
tarem interesse na celebração de 175, piso superior ocorreu a IPERÓ, relativamente à Regula- de Infraestrutura e Transporte
Secretaria de Educação,
CONTRATO TEMPORÁRIO em primeira reunião PRESENCIAL do rização Fundiária de Interesse com o Remanescente da TransCultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
razão do Edital de Concurso Pú- Conselho Municipal da Criança Social – REURB-S do núcleo de- crição n° 43.428 do 1° CRI de SoCONCURSO PÚBLICO
blico nº 001/2019, em especial, e Adolescente. Contou com a nominado “VILETA” com acesso rocaba, deflete à direita e segue
01/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO no disposto no item 9.9, e com presença dos representantes do pela Avenida George Oetterer, confrontando dos pontos 02 ao
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 fundamento no inciso VI do art. poder público municipal Dra. neste Município, com base na 105, à oeste, com o RemanescenA Prefeitura de Iperó, por meio
2º da Lei Municipal nº 557/2006 Viviane Pires de Barros Zanatta, Lei Federal nº 13.465/2017 e o te da Transcrição n° 43.428 do 1°
da Divisão de Recursos Humanos A Prefeitura de Iperó, por meio (com alteração dada pela Lei Sra. Patrícia Teixeira Nunes Leite Decreto Federal que a regula- CRI de Sorocaba numa distância
e da Secretaria da Educação, do Departamento de Recursos Municipal nº 605/2007).
representante da Secretaria de menta nº 9.310/2018, NOTIFICA linear de 1.099,67m; situado
Cultura e Esportes, CONVOCA Humanos e da Secretaria de A convocação seguirá a ordem Planejamento e Desenvolvimen- os proprietários e os confinantes na divisa do Remanescente da
os classificados abaixo indicados Saúde, comunica a convocação dos candidatos classificados nos to, Sra. Estela Soldera represen- do referido núcleo para que Transcrição n° 43.428 do 1° CRI
para que compareçam no dia e para o provimento de CARGO termos do Edital de Concurso tante da Educação; da sociedade apresentem impugnação dentro de Sorocaba com o Córrego da
local indicados a fim de manifes- EM CARÁTER EFETIVO.
Público n° 001/2019.
civil estiveram presentes o Sr. do prazo de 30 (trinta) dias con- Olaria, deflete à direita e segue
tarem interesse na celebração de A chamada seguirá a ordem LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. João Quadros representante da tados da data do presente Edital. confrontando dos Pontos 105 ao
CONTRATO TEMPORÁRIO em dos candidatos classificados nos Santa Cruz, 355 – Jardim Santa entidade Cabana de Luz, Sra. Ana
01, ao norte e leste, com o Córrazão do Edital de Concurso Pú- termos do Edital de Concurso Cruz.
Cristina representante da APAE, NOME: Ida Giardano Carrieri e rego da Olaria numa distância
blico nº 001/2019, em especial, Público n° 001/2019.
DATA: 08.09.2021 - HORÁRIO: Sra. Presidente deste Conselho Nicola Carrieri
linear de 1.674,14m, até atingir
no disposto no item 9.9, e com LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. 09h00m
Sra. Elisa Marcia Vaz dos Santos Espólio de Ida Giardano Carrieri o ponto inicial desta descrição
fundamento no inciso VI do art. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa CARGO: ESCRITURÁRIO - Clas- Juliato representante da Secre- e Nicola Carrieri
perfazendo uma área total de
2º da Lei Municipal nº 557/2006 Cruz
sificados do nº 16º ao 20º.
taria de Assistência e Desenvol537.117,36m².
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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mentará a presente lei, no que cou- Artigo 4°- Esta Lei entrará em vigor com a aprovação de dois terços
ber, dento de 60 (sessenta) dias, a na data de sua publicação, revoga- dos seus membros em votação
contar da data da publicação.
das as disposições em contrário. secreta e, também, poderão ser
reconduzidas pelo COMTUR.
“Institui e dispõe a criação da lei Art. 6º Essa Lei, entra em vigor, na
§6º. Os representantes do poder
que Proíba Fogos Explosivos, data da sua publicação.
PREFEITURA DE IPERÓ,
público municipal, titulares e suvendas e solturas de fogos e dá
27 DE AGOSTO DE 2.021
plentes, que não poderão ser em
outras providências”
PREFEITURA DE IPERÓ, 27 DE
AGOSTO DE 2.021
LEONARDO ROBERTO FOLIM número superior a um terço do
COMTUR, serão indicados pelo
(Autores: Angelo Valário SobriPrefeito de Iperó
Prefeito e terão mandato até o
nho, Aurílio Reginaldo dos Santos LEONARDO ROBERTO FOLIM
último dia dos anos pares, também
e Ivania Aparecida Ricezi Calixto)
Prefeito de Iperó
Publicada nesta Secretaria,
podendo ser reconduzidos pelo
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo
em 27 de Agosto de 2.021.
Prefeito.
Nº 030/2021
Publicada nesta Secretaria,
§7º. Para todos os casos dos paem 27 de Agosto de 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
rágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Secretária de Governo
artigo, após o vencimento dos
Prefeito Municipal de Iperó, EstaLUCIANA SANTUCCI
seus mandatos, os membros perdo de São Paulo, no uso de suas
Secretária de Governo
manecerão em seus postos com
atribuições legais, FAZ SABER QUE
LEI Nº 1.037,
A C MARA MUNICIPAL APROVOU
DE 27 DE AGOSTO DE 2021. direito a voz e voto enquanto não
forem entregues à Presidência do
E ELE SANCIONA E PROMULGA A
LEI Nº 1.036,
COMTUR os ofícios com as novas
SEGUINTE LEI:
DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
“Dispõe sobre a criação do
Art. 1º Fica proibido o uso de
Conselho Municipal de Turismo indicações.
fogos de artifícios e artefatos
“Denominação de
de Iperó e dá outras providências” §8º. As indicações citadas nos
parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo
pirotécnicos com ruídos sonoros
Logradouro Público”
no município de Iperó, ficando
LEONARDO ROBERTO FOLIM, poderão ser feitas em datas difepermitido a utilização desses arte- (Autoria: Anderson Fernando de Prefeito Municipal de Iperó, Estado rentes em razão das eleições em
fatos sem estampidos (silenciosos), Almeida)
de São Paulo, no uso de suas atri- diferentes datas nas Entidades e,
a fim de proteger o meio ambiente, Ref.: Projeto de Lei do Legislativo buições legais, FAZ SABER QUE A portanto, com diferentes datas
o bem-estar da comunidade, dos Nº 029/2021
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU para o vencimento dos seus manenfermos, dos animais doméstiE ELE SANCIONA E PROMULGA A datos, datas que serão controladas
pelo Secretário Executivo.
cos, silvestres e pessoas com TEA LEONARDO ROBERTO FOLIM, SEGUINTE LEI:
(Transtorno Espectro Autista).
Prefeito Municipal de Iperó, Estado Art. 1º- Fica criado o COMTUR – §9º. Em se tratando de represenParágrafo único- A proibição que de São Paulo, no uso de suas atri- Conselho Municipal de Turismo, tantes oriundos de cargos estase refere este artigo se estende a buições legais, FAZ SABER QUE A que se constitui em órgão local duais ou federais, agraciados por
toda circunscrição do Município em CÂMARA MUNICIPAL APROVOU na conjunção de esforços entre o esta Lei, automaticamente serão
recintos fechados e ambiente aber- E ELE SANCIONA E PROMULGA A Poder Público e a Sociedade Civil, considerados membros aqueles
to, em áreas públicas e privadas. SEGUINTE LEI:
de caráter deliberativo, consultivo que sejam os titulares dos cargos,
Art. 2º As atividades autorizadas Artigo 1º - Fica denominada Rua e fiscalizador das atividades turís- e os quais indicarão os seus respelo poder público e particulares Leonardo Guilherme de Melo, no ticas desenvolvidas no município, pectivos suplentes.
em que utilizar de fogos, deverá ser Bairro Campos Vileta, conforme com natureza permanente, e para Art. 2º. O COMTUR de Iperó fica
realizado com fogos silenciosos, descrição abaixo:
assessoramento da municipalidade assim constituído:
I – Representantes do
dessa forma, com o descumprimen- Inicia-se no ponto 01, junto a em questões referentes ao desenPoder Público:
to acarretará sob pena de multa. Avenida George Oetterer, distante volvimento turístico da cidade de
a) Um representante do Turismo;
Art. 3º O descumprimento da 131,00m (cento e trinta e um me- Iperó.
presente lei, implicará uma multa tros) da esquina com a Rua Proje- §1º. O Presidente será eleito na b) Um representante da Cultura;
no valor:
tada 05, deste segue em linha reta primeira reunião dos anos pares, c) Um representante do Meio
I - Multa de 10 UFM’s (Unidade Fis- até o ponto 02 por uma distância em votação secreta, permitida a Ambiente;
d) Um representante da Educação;
cal do Município), valor que corres- de 266,70m (duzentos e sessenta recondução.
ponde em R$ 40,80 (quarenta reais e seis metros e setenta centíme- §2º. O Secretário Executivo será e) Um representante do Executivo;
II – Representantes da
e oitenta centavos) à Pessoa Física tros), deste deflete à esquerda em designado pelo presidente eleito,
Iniciativa Privada:
ou de 30 UFM’s (Unidade Fiscal do curva por uma distância de 39,40 bem como o Secretário Adjunto
Município), valor que corresponde (trinta e nove metros e quarenta quando houver necessidade de a) Um representante dos Meios de
Hospedagem;
à 122,40 (cento e vinte e dois reais centímetros) até o ponto 03, deste tal cargo.
e quarenta centavos) à Pessoa defleta a direita e segue por uma §3º. As Entidades da iniciativa pri- b) Um representante dos RestauJurídica, pelo descumprimento do distância de 5,60m (cinco metros e vada acolhidas nesta Lei indicarão rantes;
disposto desta Lei;
sessenta centímetros) até o ponto os seus representantes, titular e c) Um representante dos Bares
II - Dobra do valor da multa na 04. Deste segue em linha reta por suplente por ofício diretamente Diferenciados;
reincidência;
uma distância de 44,20m (quarenta à presidência do COMTUR, que d) Um representante das Agências
III -Interdição das atividades, e quatro metros e vinte centíme- tomarão assento no Conselho de Turismo;
combinada com a multa prevista tros) até o ponto 05, deste segue com mandato de dois anos, po- e) Um representante do Sindicato
no inciso II deste artigo, quando o em linha reta por uma distância de dendo ser reconduzidos por suas Rural;
f) Um representante dos Produinfrator for empresa responsável 261,60m (duzentos e sessenta e um Entidades.
pelo espetáculo pirotécnico;
metros e sessenta centímetros) até §4º. Na ausência de Entidades tores Rurais;
Art. 4º Fica o Poder Público auto- o ponto 06, deste deflete à direita e específicas para outros segmentos, g) Um representante do Balorizado a reverter os valores recolhi- segue por uma distância de 6,10m as pessoas que os representem nismo;
dos em função das multas previstas (seis metros e dez centímetros) até poderão ser indicadas por pro- h) Um representante da Imprensa;
por esta Lei para custeio das ações, o início da descrição.
fissionais da respectiva área em i) Um representante do Haras;
publicações e conscientização da Artigo 2° - O Poder Público fará votação secreta, e podendo ser j) Um representante dos Artesãos.
III – De Outros, sem direito
população sobre a divulgação da a divulgação desta Lei às con- reconduzidas por quem os tenha
a voto:
própria Lei, posse responsável e di- cessionárias de serviços públicos, indicado.
reitos dos animais, para instituição empresas públicas e privadas, §5º. As pessoas de reconhecido a) Um representante da Polícia
ou para programas municipais de além de outros órgão e entidades saber em suas especialidades e Militar;
controle populacional através da da Administração direta e indireta. aquelas que, de forma patente, b) Um representante da Floresta
esterilização cirúrgica de animais, Artigo 3° - As despesas decorren- possam vir a contribuir com os Nacional de Ipanema.
bem como programas que visem à tes desta Lei serão atendidas pelo interesses turísticos da cidade po- Parágrafo único. Cada represenproteção e bem-estar dos animais. Orçamento Vigente, suplementado derão ser indicados pelo COMTUR, tação estende-se a um titular e um
Art. 5º O Poder Executivo, regula- se necessário.
para um mandato de dois anos, suplente.
LEI Nº 1.035,
DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
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Art. 3º. Compete ao COMTUR e aos
seus membros:
I – Avaliar, opinar e propor sobre:
a) Política Municipal de Turismo;
b) Diretrizes Básicas observadas na
citada Política;
c) Planos Diretor de Turismo;
d) Anuais ou trianuais que visem o
desenvolvimento e a expansão do
Turismo;
e) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
f) Assuntos atinentes ao turismo que
lhe forem submetidos.
II – Inventarias, diagnosticar e manter
atualizado o cadastro de informações
de interesse turístico do Município e
orientar a melhor divulgação do que
estiver adequadamente disponível;
III – Programar e executar debates
sobre os temas de interesse turístico
para a cidade e região, com pessoas
expedientes convidadas e com a participação popular;
IV – Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município
ou fora dele, sejam ou não oficiais, para
um maior aproveitamento do potencial
local;
V – Propor resoluções, instruções
regulamentares ou atos necessários
ao pleno exercício de suas funções,
bem como modificações ou supressões de exigências administrativas
ou regulamentares que dificultem as
atividades de turismo em seus diversos
seguimentos;
VI – Propor programas e projetos nos
seguimentos do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos
para a cidade;
VII – Propor diretrizes de implementação do Turismo por meio de órgãos
municipais e os serviços prestados pela
iniciativa privada com o objetivo de
prover a infraestrutura local adequada
à implementação do Turismo em todos
os seus segmentos;
VIII – Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município
participando de feiras, exposições e
eventos, bem como apoiar a Prefeitura
na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados
para a própria cidade;
IX – Propor formas de capacitação
de recursos para o desenvolvimento
do Turismo no Município, emitindo
parecer relativo a financiamento de
iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da
Indústria Turística;
X – Colaborar com a Prefeitura e suas
Secretarias nos assuntos pertinentes,
sempre que solicitado;
XI – Formar Grupos de Trabalho para
desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos
trabalhos e apresentação de relatório
ao plenário;
XII – Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de
serviços turísticos no Município;
XIII – Sugerir a celebração de convênios
com Entidades, Municípios, Estados
ou União, e opinar sobre os membros
quando for solicitado;
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XIV – Indicar, quando solicitado, V –Não permitir que sejam levantados das reuniões do COMTUR, bem como Art. 3º Serão disponibilizados absorrepresentantes para integrarem de- problemas políticos partidários;
cederá um ou mais funcionários e os ventes higiênicos conforme a demanda
legações do Município a congressos, VI – Constituir os Grupos de Trabalho materiais necessários que garantam de cada estudante.
convenções, reuniões ou quaisquer para tarefas específicas, podendo o bom desempenho das referidas Art. 4º Poderão ser realizados conacontecimentos que ofereçam interesse contar com assessoramento técnico reuniões.
vênios com empresas ou farmácias,
à Política Municipal de Turismo;
especializado, se necessário;
Art. 14. As funções dos membros do acordos ou outros instrumentos juríXV – Elaborar e aprovar o Calendário VII – Cumprir esta Lei, cumprir o Regi- COMTUR não serão remuneradas.
dicos, para a consecução dos objetivos
Turístico do Município;
mento Interno e as decisões soberanas Art. 15. O Presidente, normalmente desta lei.
XVI – Monitorar o crescimento do Tu- do COMTUR;
escolhido entre os membros da inicia- Art. 5º O Poder Público Municipal
rismo no Município, propondo medidas VIII – Convocar, mediante assinatura tiva privada, independentemente de estabelecerá, por ato administrativo,
que atendam à sua capacidade turística; de vinte por cento dos seus membros, ser eleito em ano par ou ímpar, terá os critérios adequados à aquisição,
XVII – Analisar reclamações e sugestões assembleia extraordinária para exame o vencimento do seu mandato em distribuição dos absorventes higiênicos,
encaminhadas por turistas e propor ou destituição de membro, inclusive o dezembro do ano ímpar;
devendo sempre considerar a capacidamedidas pertinentes à melhoria da Presidente, quando esta Lei ou Regi- Art. 16. Em casos especiais, admite-se de socioeconômica e a real necessidade
prestação dos serviços turísticos locais; mento Interno forem afetados;
um vice-presidente desde que escolhi- da estudante.
XVIII – Decidir sobre a aprovação dos IX – Votar nas decisões do COMTUR. do pelo presidente, mas apenas para Art. 6º. O Poder Executivo regulaprojetos que serão encaminhados para Art. 7º. O COMTUR reunir-se-á em representar o presidente em eventos mentará esta lei no prazo de até 90
DADETUR;
sessão ordinária uma vez por mês pe- externos.
(noventa) dias.
XIX – Acompanhar, avaliar e fiscalizar rante a maioria de seus membros, ou Art. 17. Os casos omissos serão resol- Art. 7º. As despesas com a execução
a gestão de recursos constantes do com qualquer quórum trinta minutos vidos pela Presidência, “ad referendum” da presente Lei correrão por conta de
Fundo Municipal de Turismo e dos após a hora marcada, podendo realizar do Conselho.
verba orçamentária própria.
recursos advindos da Lei Estadual Com- reuniões extraordinárias ou especiais Art. 18. As despesas decorrentes da Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data
plementar nº 1.264/2015, opinando em qualquer data e em qualquer local. execução da presente Lei correrão de sua publicação.
sobre as prestações de contas, balan- §1º - As decisões do COMTUR serão por conta de dotações orçamentárias
cetes e demonstrativos econômicos tomadas por maioria simples de votos, vigentes, suplementadas, se necessário.
PREFEITURA DE IPERÓ,
financeiros referentes às respectivas exceto quando se tratar de alteração do Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na
27 DE AGOSTO DE 2.021
movimentações;
Regimento Interno, caso em que serão data de sua publicação, revogadas as
XX – Conceder homenagens às pessoas necessários os votos da maioria abso- disposições em contrário.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
e instituições com relevante serviços luta de seus membros ou, ainda, nos
Prefeito de Iperó
prestados na área de turismo;
casos previstos nos parágrafos 4º e 5º,
PREFEITURA DE IPERÓ,
XXI – Eleger, entre os seus pares da do art. 1º e do art. 2º, da presente Lei.
27 DE AGOSTO DE 2.021
Publicada nesta Secretaria,
iniciativa privada, o seu Presidente em §2º - Quando das reuniões, serão
em 27 de Agosto de 2.021.
votação secreta na primeira reunião convocados os titulares e, também, os
LEONARDO ROBERTO FOLIM
do ano par;
suplentes.
Prefeito de Iperó
LUCIANA SANTUCCI
XXII – Organizar e manter o seu Regi- §3º - Os suplentes terão direito à voz
Secretária de Governo
mento Interno.
mesmo quando a presença dos titulaPublicada nesta Secretaria,
Art. 4º. Compete ao presidente do res, e, direito à voz e voto quando da
em 27 de Agosto de 2.021.
COMTUR:
ausência daquele.
DECRETO Nº 2.191,
I – Representar o COMTUR em suas Art. 8º. Perderá a representação o ÓrLUCIANA SANTUCCI
DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
relações com terceiros;
gão, Entidade ou membro que faltar a
Secretária de Governo
II – Da posse aos seus membros;
3 (três) reuniões ordinárias consecutivas
“Dispõe sobre a composição do
III – Definir a pauta, abrir, orientar e ou a 6 (seis) reuniões alternadas, duranConselho Municipal dos Direitos
encerras as reuniões;
te o período de doze meses.
LEI Nº 1.038,
das Crianças e dos Adolescentes IV – Indicar o Secretário Executivo Parágrafo único: Em casos especiais, e
DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
CMDCA - Gestão 2021/2023.”.
e, quando necessário, o Secretário por encaminhamento de dez por cento
Adjunto;
dos seus membros, o COMTUR poderá “Dispõe sobre “Programa Municipal LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito
V – Cumprir as determinações sobera- deliberar, caso a caso, a reinclusão de
de fornecimento de absorventes
do Município de Iperó, Estado de São
nas do plenário, oficiando os destinatá- membros eliminados, mediante a apro- higiênicos nas escolas municipais de Paulo, no uso de suas atribuições legais,
rios e prestando contas da sua Agenda vação em votação pessoal e secreta e
Iperó” e dá outras providências”
CONSIDERANDO o disposto na Lei
na reunião seguinte;
por maioria absoluta de seus membros.
Municipal nº 777, de 03 de fevereiro
VI – Cumprir e fazer cumprir esta Lei, Art. 9º. Por falta de decoro ou por outra Autora: Ivania Aparecida Ricezi de 2012 e no inciso II do artigo 88 da
bem como o Regimento Interno a ser atitude condenável, o COMTUR poderá Calixto
Lei Federal nº 8.069/1990;
aprovado por dois terços dos seus expulsar o membro infrator, em votaDECRETA
membros;
ção secreta e por maioria absoluta de LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito Art. 1º. A composição do Conselho
VII – Proferir o voto de desempate. seus membros, sem prejuízo da sua En- Municipal de Iperó, Estado de São Municipal dos Direitos das Crianças
Art. 5º. Compete ao Secretário Exe- tidade ou categoria que, assim, deverá Paulo, no uso de suas atribuições legais, e dos Adolescentes – CMDCA – para
cutivo:
iniciar a indicação de novo nome para FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL o biênio 2021/2023, instituída pelo
I – Auxiliar o Presidente na definição a substituição no tempo remanescente APROVOU E ELE SANCIONA E PRO- artigo 1º, do Decreto nº 1.920, de 19
das pautas;
do anterior.
MULGA A SEGUINTE LEI:
de Agosto de 2019, passa a ter os seII – Elaborar, distribuir e registrar as Atas Art. 10. As sessões do COMTUR se- Art. 1º Fica o Poder Executivo Mu- guintes membros
das reuniões;
rão devidamente divulgadas com a nicipal de Iperó autorizado a instituir I-Representante da Secretaria de EduIII – Organizar a Lista de Presença, necessária antecedência, inclusive na o Programa de Fornecimento de ab- cação, Cultura e Esportes.
o arquivo e o controle dos assuntos imprensa local, e abertas ao público sorventes higiênicos às estudantes do Titular: Estela Angela Soldera Rosa
pendentes, gerindo a Secretaria e o que queira assisti-las.
sexo feminino, matriculadas no Ensino Silva
Expediente.
Art. 11. O COMTUR poderá ter con- Fundamental II na Rede Municipal de Suplente: José Amilton de Camargo
Art. 6º. Compete aos membros do vidados especiais, sem direito a voto, Ensino de Iperó;
II- Representante da Secretaria de
COMTUR:
com frequência que for desejável, sejam Art. 2º São objetivos deste Programa: Saúde
I – Comparecer às reuniões quando personalidades ou entidades, desde I. Proporcionar o acesso a produtos Titular: Milena Simões Pantojo
convocados;
que devidamente aprovado por maioria de higiene às estudantes das escolas Suplente: Leticia Locardaire Oliveira
II – Em votação pessoal e secreta, eleger absoluta dos seus membros.
municipais;
III-Representante da Secretaria de
o Presidente do Conselho Municipal Art. 12. O COMTUR poderá prestar II. Evitar que as estudantes se ausen- Assistência e Desenvolvimento Social
de Turismo;
homenagens a personalidades ou tem das aulas por falta de absorvente Titular: Elisa Marcia Vaz dos Santos
III – Levantar ou relatar assuntos de entidades, desde que a proposta seja higiênico;
Juliato
interesse turístico;
aprovada, em votação secreta, por dois III. Prevenir os riscos de doenças pela Suplente: Kelly Cristina Tavano Folim
IV – Opinar sobre assuntos referentes terços de seus membros ativos.
falta de higiene no período menstrual, IV- Representante da Secretaria de
ao desenvolvimento turístico do Muni- Art. 13. A Prefeitura Municipal de Iperó em função do não acesso ao absorvente ADM e Finanças
cípio ou da Região;
cederá local e espaço para a realização ou devido uso prolongado do mesmo; Titular: José Humberto de Moraes

PÁGINA 4 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

JORNAL DE IPERÓ - 03.09.2021

#PREFEITURADEIPERÓ

Suplente: Maria Aparecida Rosa
V- Representante da Secretaria de
Governo
Titular: Viviane Pires de Barros Zanatta
Suplente: Camile de Souza Bardy
VI- Representante da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento
Titular: Patricia Teixeira Nunes Leite
Suplente: Cleberson Francisco Godoy
VII- Representante da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Titular: Ana Cristina Silva
Suplente: Sabrina Mascarenhas Vieira
da Silva
VIII- Representante do Projeto Caminhando Contra as Drogas
Titular: Kauê Andryus da Silva
Suplente: Alexandre Lisboa A. de
Oliveira
IX- Representante da Organização
Cabana de Luz – Grupo de Apoio à
Criança
Titular: João Quadros
Suplente: Patrick Moraes
X- Representante do Projeto Capoeira
Cultura brasileira
Titular: Antônio Alexandre Pereira
Suplente: Cícero de Barros Pereira
XI - Representante da Liga Jovem de
Honra de Artes Marciais
Titular: Ernando Machado Araújo
Suplente: Cátia Carvalho P. de Barros
XII - Representante da Entidade MORIPAN
Titular: Divaldo Marques
Suplente: Vanessa Ferraz de Albuquerque
Art. 2º. As despesas com a execução do
presente decreto serão suportadas pelo
orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 27 DE AGOSTO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 27 de Agosto de 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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CASTRAÇÃO

QUEIMADAS

Iperó realiza 1º Mutirão
nos próximos dias 18 e 19
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria do Meio
Rural, Ambiente e Turismo,
com apoio da Câmara Municipal de Iperó, e parceria
do Centro Médico Veterinário Pet’s Health, realiza
nos próximos dias 18 e 19
de setembro o 1º Mutirão
de Castração de cães e gatos de 2021. O cadastro será
feito de forma online no site
oficial da Prefeitura, ou presencialmente na SERAT, a
partir de hoje, 31 de agosto.
A ação, que será realizada
na antiga Escola Pedrina,
pretende castrar centenas
de cães e gatos a partir de
três meses. Além da castração com preços acessíveis e
populares, o mutirão destinará vagas para protetores
de animais realizarem a
castração social. “O Mutirão
de Castração é um compromisso da nossa gestão com
os animais e os protetores.
Todo o nosso planejamento,
que aconteceu desde o início do ano, foi realizado com
apoio da Câmara Municipal,
que devolveu recentemente verba para o executivo,
possibilitando a melhor
execução da ação. Com isso,
foi possível a destinação de
vagas gratuitas para os protetores de animais. Essa parceria pretende garantir novas ações para o bem-estar
animal, principalmente em
torno das políticas públicas.
Temos muito para realizar
em torno desta causa, e a
população pode ter certeza
que estamos trabalhando
muito para isso!” destaca o

prefeito municipal, Leonardo
Folim.
As inscrições para a ação com
preços acessíveis podem ser
feitas pelo site www.ipero.
sp.gov.br, ou presencialmente
na SERAT das 8h às 16h, até o
dia 14 de setembro. Conforme
o código de ética veterinário,
é proibida a divulgação de
valores. Para informações detalhadas, entre em contato
com o SERAT, pelo telefone:
3266-3694, ou dirija-se até a
secretaria no endereço Rua
Pedro Rezende de Almeida,
n°25 Jd. Joseli.
A castração é um ato de
amor e responsabilidade, não
deixe de levar o seu bichinho.
A antiga Escola Pedrina fica
localizada na Avenida Brasil,
1208. ■

Equipes controlam incêndio no
Distrito Industrial
A equipe da Prefeitura de
Iperó, através da Secretaria
de Serviços Municipais, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros
e Polícia Militar, com apoio
da brigada de incêndios de
indústrias locais, combateram um novo incêndio na
cidade.
Na última quarta-feira, as
equipes estiveram controlando as queimadas de
média proporção no Distrito
Industrial, o fogo se alastrava em uma empresa local.
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O motivo do incêndio será investigado e, se for o caso, será
aplicada a multa.
O ato de causar incêndios é
crime e dá multa! Incêndio
Criminoso - conforme o artigo
250 do Código Civil Penal, que
define como crime o ato “causar incêndio expondo a perigo
a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem”, com
pena de reclusão de três a seis
anos e multa.
Denuncie! 3459-9999 (Ramal
216) - Fiscalização / 3266-1617
- GCM / 193 - Bombeiros. ■

