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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –
APAE DE IPERÓ 			
A Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de
Iperó, com sede em Iperó, estado
de São Paulo, na Rua Antonio
Medeiros nº 150 – Bairro Guarapiranga, através de sua Diretoria
Executiva, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 53, XI, do seu Estatuto, neste
ato representada por Presidente,
Sr. Jaime Aparecido de Camargo,
para fins do artigo 38, I, CONVOCA todos os associados, através
do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no 23
de Janeiro de 2022 às 8h30min,
em primeira convocação, e às
9h00minutos do mesmo dia, em
segunda convocação, (atenção:
a segunda convocação deve
ser obrigatoriamente meia hora
depois conforme determina o
artigo 37, §2º), não exigindo a lei
quórum especial (art. 24, inciso
2º do Estatuto das Apaes) com
a seguinte ordem do dia:
1. Retorno das Aulas e Atendimentos Presenciais na entidade
exercício 2022,
2. Apreciação e Aprovação do
Relatório de Atividades da Gestão 2021,
3. Apreciação e Aprovação das
Contas do Exercício 2021, mediante parecer do Conselho
Fiscal.
4. Outros mais.
A Assembleia Geral será constituída pelo Presidente ou Vice
Presidente, Diretoria Executiva,
ou do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou do
Conselho Consultivo da Apae da
que a ela comparecerem, quites
com suas contribuições (art.36,
c/c 82).
No caso de procuração, esta
deverá ter firma reconhecida em
cartório, o outorgado deverá ser
membro da Diretoria Executiva,
ou do Conselho de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou
do Conselho Consultivo da Apae
outorgante, não podendo representar qualquer outra entidade
filiada, ainda que também figurante dos seus quadros sociais.
(art. 36, §1º).
A Assembleia Geral instalar-se-á,
em primeira convocação, com a

presença da maioria absoluta RETIFICAÇÃO DA ATA DE Avenida George Oetterer dis- nicipal nº 1.014, de 31 de maio
dos Associados, aptos a votar, e, ABERTURA DE ENVELOPES tante 135,60 m (cento e trinta de 2021, que dispõe sobre a
em segunda convocação, com
e cinco metros e sessenta cen- “Denominação de Logradouro
qualquer número, meia hora detímetros) da esquina com a Público” fica retificado e passa a
pois, não exigindo a lei quórum
Convite nº 009/2021
Rua Projetada 07, deste segue vigorar com a seguinte redação:
especial (art. 24, inciso 2º, do
Processo nº 060/2021
em linha reta até o ponto 02 Art. 1º. Fica denominada Rua
Estatuto das Apaes)
por uma distância de 126,30 m Jurandir dos Santos, no Bairro
A Assembleia seguirá todos os
(cento e vinte e seis metros e Sapetuba.
protocolos recomendados pela No dia 10/11/2021 às 10h foi trinta centímetros), deste defle- Inicia-se no ponto 01, junto a
OMS e Vigilância Sanitária, como realizada a audiência pública de te a esquerda em reta por uma Estrada Vicinal Antônio Antunes
distanciamento social, higieniza- abertura de envelopes de habi- distância de 5,50 m (cinco metros Filho, distante 170,95 m (cento
ção de mãos com álcool gel 70%, litação e proposta das empresas e cinquenta centímetros), até o e setenta metros e noventa e
tapete higienizador de calçados, convidadas, para a escolha da ponto 03, deste segue em curva cinco centímetros) da esquina
uso obrigatório de máscara, afe- proposta mais vantajosa para e segue em linha reta até o ponto com a Rua Benedito Antunes de
rição da temperatura.
contratação de empresa espe- 04, por uma distância de 132,50 Oliveira, deste segue em linha
Não dispomos de condução para cializada em serviços de solução m (cento e trinta e dois metros reta até o ponto 02 por uma
levar os Associados convocados integrada para sistema de painel e cinquenta centímetros), deste distância de 370,43 m (trezentos
a Reunião.
eletrônico para o plenário, con- deflete a esquerda e segue por e setenta metros e quarenta e
forme especificações e quan- uma distância de 6,60m (seis três centímetros) com azimute
Iperó, 19 de novembro
titativos contidos no ANEXO metros e sessenta centímetros) de 78°42’34”, deste deflete a
de 2021
I – TERMO DE REFERÊNCIA do até o início da descrição.
esquerda em curva por uma disEdital nº 010/2021.
Artigo 2º - O Poder Público tância de 4.66 m (quatro metros
JAIME APARECIDO DE CAMARGO Ocorre que o nome da empresa fará a divulgação desta Lei às e sessenta e seis centímetros)
Presidente da APAE de Iperó licitante vencedora do certame concessionárias de serviços com raio de 5,77 m até o ponto
foi escrito de forma incorreta, públicos, empresas públicas e 3, confrontando do ponto 01 ao
necessitando de correção.
privadas, além de outros órgãos ponto 03 com parte da matrícula
ADJUDICAÇÃO E
Assim, onde se lê “Alan de Souza e entidades da Administração n° 20.407 de propriedade de
HOMOLOGAÇÃO
Melo Fernandes 43508457800, direta e indireta.
Jurandir dos Santos, Amadeu
CNPJ: 33.454.254/0001-39, com Artigo 3º - As despesas decor- Eid Filho e Udovaldo Jaques Eid;
REF.: CONVITE Nº 009/2021 endereço na Rua Pedro Álva- rentes desta Lei serão atendidas deste defleta a direita em curva
PROCESSO Nº 060/2021
res Cabral, 274, Casa 2, Bair- pelo Orçamento Vigente, suple- por uma distância de 45,29 m
ro Veloso, Osasco/SP”, leia-se mentado se necessário.
(quarenta e cinco metros e vinA Mesa Diretora da Câmara Mu- “A & G Soluções LTDA, CNPJ: Artigo 4º - Esta Lei entrará em te nove centímetros) com raio
nicipal de Iperó, no uso de suas 33.454.254/0001-39, com ende- vigor na data de sua publicação, de 9.00m até o ponto 4, deste
atribuições legais e regimentais reço na Rua João Miguel, 12, Lote revogadas as disposições em deflete a esquerda em curva por
decide:
12, quadra 159, Jardim Roberto, contrário.
uma distância de 5,16 m (cinco
Osasco/SP”.
metros e dezesseis centímetros)
ADJUDICAR o objeto do convite
PREFEITURA DE IPERÓ,
com raio de 5,77m até o ponto
em epígrafe que visa à contraIperó, 12 de novembro
25 DE OUTUBRO DE 2021. 05, deste segue em linha reta por
tação de empresa especializada
de 2021.
uma distância de 368,94 m (treem serviços de solução integrada
LEONARDO ROBERTO FOLIM zentos e sessenta e oito metros
para sistema de painel eletrôniAngelo Valário Sobrinho
Prefeito de Iperó
e noventa e quatro centímetros)
co para o plenário, conforme
Presidente da Câmara
com azimute de 258°42’45”
especificações e quantitativos
Municipal de Iperó
Publicada nesta Secretaria, até o ponto 06, confrontando
contidos no ANEXO I – TERMO
em 25 de Outubro de 2.021. do ponto 04 ao ponto 06 com
DE REFERÊNCIA do Edital nº
parte da Matricula n° 20.407 de
010/2021, em favor do licitante
LEI Nº 1.047, DE 25
LUCIANA SANTUCCI
propriedade de Luciano de Jesus
A & G SOLUÇÕES LTDA, cuja proDE OUTUBRO DE 2021
Secretária de Governo
Machado e com a propriedade
posta ofertada foi no valor global
do Sítio Refemi de propriedade
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
“Denominação de
da Refemi Comercio e Industria
mil reais) e, concomitantemente,
Logradouro Público”
LEI Nº 1.045, DE 25 DE
Ltda; deste deflete a direita e
HOMOLOGAR o procedimento
OUTUBRO DE 2021
segue por uma distância de
licitatório em referência.
Autoria: Anderson Fernando de
6,15 m (seis metros e quinze
Almeida
“Retifica o artigo 1º da Lei Mu- centímetros) com azimute de
Iperó, 12 de novembro de 021.
nicipal nº 1.014, de 31 de maio 335°07’02”, confrontando com a
LEONARDO ROBERTO FOLIM, de 2021, que dispõe sobre a Estrada Vicinal Antônio Antunes
Angelo Valário Sobrinho
Prefeito Municipal de Iperó, ‘Denominação de Logradouro Filho até o ponto 01, início desta
Presidente
Estado de São Paulo, no uso de
Público.’”
descrição, fechando o períme			
suas atribuições legais, FAZ SAtro e encerrando uma área de
Josimar Aparecido Ferreira BER QUE A C MARA MUNICIPAL LEONARDO ROBERTO FOLIM, 2.491,74m².
Vice-Presidente
APROVOU E ELE SANCIONA E Prefeito Municipal de Iperó, Art. 2º. Os demais artigos da
PROMULGA A SEGUINTE LEI: Estado de São Paulo, no uso de Lei Municipal nº 1.014, de 31
Aurílio Reginaldo dos Santos Artigo 1º - Fica denominada suas atribuições legais, FAZ SA- de maio de 2021 permanecerão
1.ª Secretário
Rua Maria Eliene de Sousa Viana, BER QUE A C MARA MUNICIPAL inalterados.
no Bairro Jardim Campos Vileta, APROVOU E ELE SANCIONA E Art. 3º. Esta Lei entra em viValéria Regina Matheus de Souza conforme descrição abaixo:
PROMULGA A SEGUINTE LEI: gor na data de sua publicação,
2.º Secretário
Inicia-se no ponto 01, junto a Art. 1º. O artigo 1º da Lei Mu- revogadas as disposições em
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contrário.
PREFEITURA DE IPERÓ,
25 DE OUTUBRO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
Publicada nesta Secretaria,
em 25 de Outubro de 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
LEI COMPLEMENTAR Nº 184,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
“Altera a redação da Lei Municipal nº 759, de 29 de agosto de
2011, e dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao
percentual para a contratação
de operações de crédito e estabelece o percentual máximo de
40% (quarenta por cento) de
consignação com desconto automático em folha de pagamento
até 31 de dezembro de 2021.”
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º. Esta Lei altera a redação disposta no artigo 9º da
Lei Municipal nº 759, de 29 de
agosto de 2011, que autoriza
o acréscimo de 5% (cinco por
cento) ao percentual para a
contratação de operações de
crédito e estabelece o percentual máximo de 40% (quarenta
por cento) de consignação com
desconto automático em folha
de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
Artigo 2º. O incisos I e II do artigo 9º da Lei Municipal nº 759,
de 29 de agosto de 2011, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“I – Alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e
“e” do inciso VI do artigo 2º em
folha de pagamento, até sua
total liquidação e desde que
as parcelas mensais a serem
consignadas não ultrapassem
35% (trinta e cinco por cento)
dos vencimentos líquidos, excetuadas as verbas variáveis (por
exemplo: hora extra, gratificação,
13º salário, etc), com ressarcimento de custo;
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II – Alínea “f” do inciso VI do artigo 2º em folha de pagamento,
até sua total liquidação e desde
que as parcelas mensais a serem
consignadas não ultrapassem 5%
(cinco por cento) dos vencimentos líquidos, com ressarcimento
de custo.”
Artigo 3º. As presentes alterações entram em vigor na data de
sua publicação e terão vigência
até o dia 31 de dezembro de 2021.
PREFEITURA DE IPERÓ, 25 DE
OUTUBRO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
Publicada nesta Secretaria, em
25 de Outubro de 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
LEI Nº 1.046, DE 25
DE OUTUBRO DE 2021
“Denominação de
Logradouro Público”
Autoria: Josimar Aparecido
Ferreira, Luís Rodrigues Moreira,
Alysson Alessandro de Barros.
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica denominada
Antônio Pires Corrêa, no Bairro
Jardim Gamero, conforme descrição abaixo:
Inicia-se no ponto 01 a Rua
Francisco Gamero, distante
67,50m (sessenta e sete metros
e cinquenta centímetros) da
esquina com a Rua Abacateiros,
deste segue em linha reta até o
ponto 02 por uma distância de
89,50m (oitenta e nove metros
e cinquenta centímetros), deste
deflete a esquerda em curva por
uma distância de 20,60m (vinte
metros e sessenta centímetros)
até o ponto 03, deste segue linha
reta até o ponto 04 por uma
distância de 163,80m (cento e
sessenta e três metros e oitenta
centímetros), deste deflete a
esquerda e segue por uma distância de 5,20m (cinco metros e
vinte centímetros) até o ponto
05, deste segue em linha reta até
o ponto 06 por uma distância de
163,70m (cento e sessenta e três
metros e setenta centímetros)
deste deflete a direita em curva
por uma distância de 15,40m
(quinze metros e quarenta centímetros) até o ponto 07, deste
segue em linha reta até o ponto
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08 por uma distância de 88,70m ou desistência dos candidatos vagas somente escolherão em
(oitenta e oito metros e setenta melhores classificados.
caso do não comparecimento
centímetros), deste deflete a Mais informações podem ser ou desistência dos candidatos
esquerda e segue por uma dis- obtidas diretamente no Depar- melhores classificados.
tância de 5,10m (cinco metros e tamento de Recursos Humanos. Mais informações podem ser
dez centímetros) até o início da
obtidas diretamente na Divisão
descrição
Iperó, 11 de novembro
de Recursos Humanos.
Artigo 2º - O Poder Público
de 2021.
fará a divulgação desta Lei às
Iperó, 11 de novembro
concessionárias de serviços
Departamento de
de 2021.
públicos, empresas públicas e
Recursos Humanos
privadas, além de outros órgãos
Divisão de Recursos Humanos
e entidades da Administração
Secretaria de Saúde
direta e indireta.
Secretaria de Educação,
Artigo 3º - As despesas decorCultura e Esportes.
rentes desta Lei serão atendidas EDITAL DE CONVOCAÇÃO
pelo orçamento vigente, suplePROCESSO SELETIVO
mentadas se necessário.
SIMPLIFICADO E
Artigo 4º - Esta Lei entrará em EMERGENCIAL Nº 001/2021
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em A Prefeitura de Iperó, por meio
contrário.
da Divisão de Recursos Humanos
e da Secretaria da Educação,
PREFEITURA DE IPERÓ, 25 DE Cultura e Esportes, CONVOCA
OUTUBRO DE 2021.
os classificados abaixo indicados
para que compareçam no dia e
LEONARDO ROBERTO FOLIM local indicados a fim de manifesPrefeito de Iperó
tarem interesse na celebração de
CONTRATO TEMPORÁRIO em
Publicada nesta Secretaria, razão do Edital de Processo Seem 25 de Outubro de 2.021. letivo Simplificado e Emergencial
nº 001/2021, e com fundamento
LUCIANA SANTUCCI
no inciso VI do art. 2º da Lei
Secretária de Governo
Municipal nº 557/2006 (com
alteração dada pela Lei Municipal
nº 605/2007).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO A contratação temporária fundaCONCURSO PÚBLICO
menta-se em razão do estado de
01/2019
calamidade pública no município
em decorrência da Pandemia
A Prefeitura de Iperó, por meio causada pelo novo coronavírus
do Departamento de Recursos (COVID-19).
Humanos e da Secretaria de A convocação seguirá a ordem
Saúde, comunica a convocação dos candidatos classificados nos
para o provimento de cargo em termos do Edital de Processo Secaráter efetivo.
letivo Simplificado e Emergencial
A chamada seguirá a ordem nº 001/2021.
dos candidatos classificados nos LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
termos do Edital de Concurso Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
Público n° 001/2019.
DATA: 17.11.2021 HORÁRIO:
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. 09h30m
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz CARGO: ORIENTADOR CODATA: 17.11.2021
VID-19- Classificado de nº 50º.
HORÁRIO: 09h30min
Orientações:
CARGO: TECNICO EM ENFER- 1- Os candidatos deverão apreMAGEM- Classificado de nº 62º. sentar cópia acompanhada dos
Orientações:
originais dos documentos cons1- Os candidatos deverão apre- tantes no Anexo I desta convocasentar cópia acompanhada dos ção no momento da atribuição,
originais da Carteira de Identida- a não apresentação dos docude (RG) e Diploma ou Certificado mentos exigidos tornará sem
acompanhado do respectivo efeito a aprovação obtida pelo
Histórico Escolar no momento candidato, anulando-se todos
da atribuição;
os atos ou efeitos decorrentes
2- A escolha por procuração será da inscrição no processo seletivo
feita mediante entrega do res- simplificado;
pectivo instrumento de mandato 2- A escolha por procuração será
com firma reconhecida acompa- feita mediante entrega do resnhado de cópias reprográficas pectivo instrumento de mandato
do documento de identidade do com firma reconhecida acompaprocurador e do candidato que nhado de cópias reprográficas
ficarão retidas;
do documento de identidade do
3- Os candidatos chamados procurador e do candidato que
que ultrapassarem o número de ficarão retidas;
vagas somente escolherão em 3- Os candidatos chamados
caso do não comparecimento que ultrapassarem o número de
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TERCEIRA IDADE

OPOV

Projeto ‘Café e Prosa com a
Melhor Idade’ promove
palestra sobre depressão
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Saúde,
Conselho Municipal do Idoso e Fundo Social de Solidariedade, realizou mais uma
edição do projeto ‘Café e
Prosa com a Melhor Idade’
na manhã desta sexta-feira,
12, e contou com os idosos
do ‘Viva A Melhor Idade’ e
CECONTI, o evento também
foi aberto a todos os idosos
do município. O 1º Café e
Prosa de 2021 aconteceu
no Polo Cultural e proporcionou uma palestra ministrada por Karine Pereira
Joaquim, Terapeuta Ocupacional, com o tema “Depressão na Terceira Idade”.
Aproximadamente 130 idosos participaram, levantando questões e tirando
dúvidas com profissionais
da saúde. O evento marcou
também o recomeço das
atividades dos projetos da
terceira idade, depois de momentos difíceis com a pan-

demia e o isolamento social.
O prefeito, comentou sobre a
importância do evento e do
retorno das atividades. “A promoção de eventos voltados à
terceira idade, falando sobre
assuntos tão importantes, é
necessário para intensificar
o bem-estar, saúde, união e
confraternização de nossos
idosos. O reinício das atividades dos projetos da terceira
idade e do Conselho Municipal
do Idoso nos traz muita alegria
e gratidão, já que o retorno só
foi possível graças a seriedade
e empenho de nossas equipes
com vacinação. Atualmente, os
idosos iperoenses já estão com
a 3ª dose da vacina, reforço e
segurança para a saúde de
todos. Agradeço ao Conselho
do Idoso, Ceconti, Viva Melhor
Idade e a todos os envolvidos
pela dedicação, cuidado e
empenho diário com a terceira idade. Muito está por vir, a
qualidade de vida para todos
é a nossa prioridade.”■

Defesa Civil participa de Oficina
Preparatória para Operação
Chuvas de Verão
A equipe da Defesa Civil
de Iperó participou, na última quarta-feira (10), da
Oficina Preparatória para
Operação Chuvas de Verão
(OPOV). Com o objetivo de
investir em treinamento e
preparação para a segurança da população e também
da equipe, o treinamento
abordou resgate em locais
de alagamento e também
sobre avaliação de locais
com risco de deslizamento.
A capacitação foi ministrada
pelo Coordenador Estadual
da Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros com as instruções técnicas (materiais de
aparelhamento) e ainda por
integrantes do IPT-Instituto
de Pesquisas Tecnológicas e
IPA-Instituto de Pesquisas
Ambientais, onde abordaram as vistorias de campo.
O treinamento aconteceu
na cidade de Itapetininga,
com a participação de 47
municípios da regional I-04.
Lindamaris Rodrigues,
Coordenadora de Proteção
e Defesa Civil, destacou a
importância da capacitação

para trazer mais segurança
à cidade. “Participamos do
treinamento prático relacionado aos devidos cuidados e
utilização dos materiais que
iremos receber na Ação de
Aparelhamento, onde o município foi contemplado, através
do programa do governo Estadual. Realizamos treinamentos
de resgate com embarcação,
técnicas de segurança para
uso, manuseio, manutenção
de motosserra e vistorias de
campo com técnicos do IPT/
IPA. Muito importante esse
treinamento para que possamos estar capacitados a operacionalizar os equipamentos
com técnica e segurança.”
A Proteção e Defesa Civil é o
conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais
e reconstrutivas destinadas a
evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes
tecnológicos, preservar a moral
da população e restabelecer a
normalidade social. Em Iperó, a
sede da Defesa Civil está localizada na antiga Estação Ferroviária, e atende pelo telefone ou
whatsapp: (15) 99792-2007. ■
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Operação continua em
bairros da cidade
Desde o mês passado,
cinco bairros receberam as
melhorias. Confira a programação dos próximos dias!
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, continua com a “2ª
Operação Mãos à Obra”, que
oferece aos bairros da cidade capinagem, roçagem,
recolhimento de inservíveis,
limpeza de bueiros, troca
de lâmpadas, operação
tapa-buracos e pintura de
meio fio.
Realizada a 1ª edição em janeiro deste ano, a operação
retornou no dia 20 de outubro, e já atendeu os bairros
Jardim Monções, Jardim
Cecy, Mariita, Campos Vileta
e Alvorada, nesta semana
passará nos bairros Nova

Era e Bacaetava.
A “Operação Mãos À Obra”
atenderá todos os locais do
município que precisam de
melhorias e revitalização, uma
nova programação será divulgada em breve. Lembre-se, os
materiais inservíveis devem ser
colocados, pelos moradores,
em frente à residência, não
serão recolhidos entulhos de
construção civil e galhos de
árvores.
“A Operação garante nossa
cidade mais limpa e bonita.
Agradeço a nossa equipe, que
está empenhada na ação. O
amor que temos pela nossa
cidade é expressado através
de cuidado e muito trabalho!”
destaca o prefeito.
Confira a programação dos
próximos bairros entre os dias
16 e 19/11.. ■
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