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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO sarem o número de vagas deflete à direita e segue à 15/04/2022, sendo 1/3 (um
CONCURSO PÚBLICO somente farão jus à escolha com azimute 31º43’54”, em terço) convertido em abono
01/2020
no caso de não compareci- 104,54m (cento e quatro pecuniário.
mento ou de desistência dos metros e cinquenta e quatro Portaria Nº 023/22 – ConceA Prefeitura de Iperó, por que constarem com melhor centímetros), confrontando der férias a funcionária Sibele
meio da Divisão de Recur- classificação.
com Waldir Leite dos Santos do Nascimento Fagundes
sos Humanos e da Secre- Mais informações podem e Alfredo Sartorelli; deflete à Barreto, RG: 42.894.722-0
taria da Educação, Cultura ser obtidas diretamente na direita e segue com azimute (Assessor de Gabinete da
e Esportes e,
Divisão de Recursos Hu- 93º28’34”, em 1,92m (um Presidência), referência “G”,
Considerando a necessida- manos.
metros e noventa e dois cen- no período de 04/04/2022 à
de em caráter emergencial
tímetros), confrontando com 13/04/2022, sendo 1/3 (um
para a função de Professor Iperó, 1º de abril de 2022. o Alfredo Sartorelli; deflete à terço) convertido em abono
de Ensino Fundamental IIdireita e segue com azimute pecuniário.
Educação Física;
Divisão de Recursos Humanos 178º46’03”, em 70,05m (se- Portaria Nº 024/22 – ConConsiderando que não há
tenta metros e cinco centí- ceder férias a funcionária Ana
Processo Seletivo vigente Secretaria de Educação, metros), confrontando com Teresa de Moraes Andrade,
para este cargo;
Carlos Delvigna; faz pequena RG: 22.571.677-X (CompraCultura e Esportes.
Considerando ainda o item
deflexão à esquerda segue dor), referência “G-2”, no
11.9 do edital do Concurso
com azimute 177º12’30”, período de 1º/04/2022 à
Público 01/2020;
LEI Nº 1.074, DE 25 DE em 52,98m (cinquenta e 15/04/2022.
Comunica a convocação
dois metros e noventa e oito Po r t a r i a s n . º s 0 2 2 a
MARÇO DE 2022.
para o provimento de CARcentímetros), confrontando 024/2022 - Publicadas e reGO EM CARÁTER TEMPO- “Dispõe sobre a desafetação ainda com Carlos Delvigna; gistradas nesta secretaria em
RÁRIO dos interessados a de bem público destinado deflete à direita e segue 30 de março de 2022.
vaga para comparecer na a implantação de melhoria com azimute 261º26’03”,
data e local abaixo deter- do sistema viário, passando em 20,73m (vinte metros
ANGELO VALÁRIO
minados para atribuição a integrar o rol de bens e setenta e três centímeSOBRINHO
de aulas:
dominiais, e dá outras pro- tros), até o ponto de partida.
Presidente
A chamada seguirá a orCadastrada na Prefeitura
vidências”
dem dos candidatos clasMunicipal sob a sigla nº
sificados nos termos do LEONARDO ROBERTO FO- 07.0002.0800.00.”
EDITAL REUNIÃO
Edital de Concurso Público LIM, Prefeito do Município Art. 2º. As despesas decorn° 001/2020.
de Iperó, Estado de São rentes da execução da pre- O Conselho Municipal AnLOCAL: Prefeitura de Iperó Paulo, no uso de suas atri- sente Lei correrão por conta tidrogas, conforme compe– Av. Santa Cruz, 355 – Jar- buições legais, FAZ SABER de dotações orçamentárias tências, nos termos da Lei
dim Santa Cruz.
QUE A C MARA MUNICIPAL próprias.
Municipal nº 395/2002 e DeDATA: 05.04.2022/ HORÁ- APROVOU E ELE SANCIONA Art. 3º. Esta Lei entra em creto nº2.250/2022, vem por
RIO: 09h30min
E PROMULGA A SEGUINTE vigor na data de sua publi- meio deste convocar todos os
CARGO: PROFESSOR DE LEI:
cação, revogando as dispo- seus membros e convidar os
ENSINO FUNDAMENTAL Art. 1º. Fica desafetado do sições em contrário.
demais como ouvintes, para
II- EDUCAÇÃO FISICA– rol de bens públicos desReunião Ordinária que aconClassificados do nº 17º tinados a implantação de PREFEITURA DE IPERÓ, EM tecerá no dia 06/04/2022,
ao 23º.
25 DE MARÇO
melhoria do sistema viário,
quarta-feira, às 17 h:30 min,
Orientações:
DE 2022.
passando a integrar o rol dos
na Escola Henory de Campos
1- Os candidatos deverão bens dominiais do Município
Goês de Iperó.
apresentar cópias acompa- de Iperó o imóvel abaixo LEONARDO ROBERTO
nhadas das vias originais da descrito e caracterizado, a
FOLIM
Conselho Municipal
Carteira de Identidade (RG) saber:
Prefeito Municipal
Antidrogas
e Diploma ou Certificado “GLEBA DE TERRAS, com
acompanhado do respec- área de 4.148,56m² (quaPublicado nesta
tivo Histórico Escolar no tro mil, cento e quarenta e Secretaria em 25 de março
momento da atribuição; oito metros quadrados e
de 2022.
2- A escolha do local de cinquenta e seis decímetros
trabalho se for o caso, po- quadrados), com frente para LUCIO GONÇALVES DA
derá ser efetivada por meio a Avenida Vereador José
SILVA FILHO
de procuração mediante Marques Penteado, situado Secretário de Governo
apresentação do respectivo na cidade de Iperó, desta
instrumento de mandato Comarca, no Bairro Bacaecom firma reconhecida tavinha, com a seguinte PORTARIA DO PODER
acompanhado de cópias descrição: inicia-se num LEGISLATIVO MUNICIPAL
reprográficas do documen- ponto comum da Avenida
to de identidade do pro- Vereador José Marques Pen- Portaria Nº 022/22 – Concurador e do candidato, as teado, esquina com Avenida ceder férias a funcionáquais não serão devolvidas. Geraldo Antônio Andrade, ria Rosimeire Aleixo, RG:
3- Os candidatos que fo- que com esta segue com azi- 19.460.457-3 (Contador/
rem convocados e que, mute 312º34’42”, em 55,00m Tesoureiro), referência “J-2”,
eventualmente, ultrapas- (cinquenta e cinco metros); no período de 06/04/2022
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CASTRAÇÃO

MÊS DA MULHER

Iperó realiza 1º Mutirão de
2022 nos próximos dias
A Prefeitura de Iperó,
através da Secretaria do
Meio Rural, Ambiente
e Turismo, com apoio
da Câmara Municipal de
Iperó, em parceria com o
Centro Médico Veterinário
Pet’s Health, realiza nos
próximos dias 02 e 03 de
abril no bairro George Oetterer, e 09 e 10 de abril na
área central, o 1º Mutirão
de Castração de cães e
gatos de 2022. O cadastro
será feito de forma online
no site oficial da Prefeitura, ou presencialmente na
SERAT, a partir de hoje, 29
de março.
A ação, que será realizada na Escola Visconde
(George Oetterer) e na antiga Escola Pedrina (área
central), pretende castrar
centenas de cães e gatos
a partir de três meses de
idade. Além da castração
com preços acessíveis e
populares, o mutirão destinará vagas para proteto-

res de animais realizarem a
castração social.
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 01 de abril
para George Oetterer e até
o dia 07 de abril para a área
central
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 pet.
A antiga Escola Pedrina fica
localizada na Avenida Brasil,
1208 e a Escola Visconde fica
localizada na Rua Soares,
S/N - Campos Vileta (George
Oetterer).■

Projeto “Empodera Ela” reuniu
centenas de mulheres com
diversas ações
Para celebrar o mês da
mulher, a Prefeitura de
Iperó realizou o Projeto “Empodera Ela”, que
teve como objetivo proporcionar uma escuta
qualificada para mulheres atendidas, através da
acolhida, orientação e
encaminhamento à rede
de serviços das diversas
políticas públicas existentes no município.
As mulheres que estiveram presentes, puderam
contar com ações como
Rodas de Conversa com
profissionais da Assistência Social, Palestra com o
Dr. Marcelo (Ginecologista), sobre saúde íntima,
Of icina de E.V.A, aulas
de alongamento, além
de Postos Volantes de
Vacinação contra a Covid-19.
O evento, que aconteceu
na área central da cidade
e nos bairros Bacaetava e
George Oetterer, reuniu
aproximadamente 200
mulheres iperoenses nas
últimas três quartas-feiras
do mês de março (16, 23
e 30). Além das ações, o
evento contou com a colaboração dos comércios
da cidade, que fizeram
doações de produtos que
foram sorteados às mulheres presentes. O Fundo
Social de Solidariedade
também colaborou com
doações de roupas e com
os cafés que foram distribuídos.
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A secretária da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, Isli Demetrio,
comentou a ação. “Foram
3 encontros durante o mês
de março, em diferentes
bairros, onde pudemos estar
presentes com diferentes
situações trazidas por essas mulheres, ouvindo suas
histórias e as acolhendo conforme suas necessidades.
Muitos profissionais da rede
municipal e voluntários estiveram envolvidos em toda
ação, participamos de momentos únicos com todas
elas. Agradecemos especialmente ao Prefeito Leonardo
Folim e a primeira-dama Lais
Folim, que juntamente com
sua equipe do Fundo Social
estiveram conosco em todos
os encontros apoiando toda
a ação realizada. Quando
nos unimos enquanto rede
municipal, com certeza o
sucesso do trabalho é garantido”.
OUTROS PROJETOS
VOLTADOS ÀS MULHERES
O projeto “Nós, Mulheres”
consiste em uma oficina de
empoderamento feminino,
onde as mulheres garantem
espaço com apoio para contar suas histórias e superações, como também debater
assuntos de interesse e realizar atividades. As oficinas
acontecem todas às quintas-feiras, a partir das 14h.
Compareça e participe! ■
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SAÚDE

Prefeitura inicia apreensão de
animais soltos em vias públicas
nas áreas urbanas e rurais do
município
A Prefeitura de Iperó
publicou no último dia
17 de março o Decreto Nº
2.258, que atualiza a regulamentação para apreensão, guarda e penalidades
impostas nos casos de
animais de médio e grande porte soltos em vias e
logradouros públicos no
município de Iperó.
Os animais de grande
porte (bovinos, equinos,
muares e os que lhes sejam equivalentes em tamanho ou peso), bem
como os de médio porte
(suínos, caprinos e ovinos)
que estiverem soltos nas
ruas e logradouros públicos ou em locais de livre
acesso à população, serão
apreendidos pela Guarda
Civil Municipal de Iperó
mediante a lavratura de
Auto de Apreensão. Para a
retirada do animal, o responsável deverá comparecer à Guarda Municipal
munido da comprovação
de posse e preencher o
formulário de Declaração
de Propriedade do Animal
– DPA, assumindo toda a
responsabilidade sobre
sua posse e propriedade.
Além disso, o responsável
deverá arcar com todas as
despesas decorrentes do
transporte, das diárias e
alimentação dos animais,

somando-se os dias em que
o animal esteve apreendido,
nos termos da legislação
vigente.
Vale ressaltar que após 10
(dez) dias da apreensão do
animal, sem a manifestação
de eventuais responsáveis,
o animal será considerado
abandonado e poderá ser
doado ou leiloado, conforme
autoriza a Lei Municipal nº
950/2018. Os recursos obtidos com leilão serão revertidos, obrigatoriamente, à
cobertura das despesas com
a apreensão e guarda do animal, sendo que, no caso de
ser o valor obtido com o leilão insuficiente para cobertura de tais despesas e das
multas aplicadas, a diferença
será inscrita em dívida ativa
para cobrança do proprietário ou possuidor.
Em caso de denúncias de
animais de grande ou médio porte em vias públicas,
o munícipe deve ligar ou
enviar uma mensagem via
WhatsApp para o número (15) 3266-1617 - Guarda
Civil Municipal. Todas as
informações sobre valores
da multa, documentos necessários para retirada do
animal e demais detalhes,
estão disponíveis no Decreto
nº 2.258/2022, que pode ser
acessado através do site da
prefeitura ■

Com a participação de
profissionais da área e da
população, Iperó realiza
conferência
A Prefeitura de Iperó, em
conjunto com a Secretaria
de Saúde, realizou, nesta
semana, no Polo Cultural,
a 5ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental. A ação acontece a cada quatro anos e
visa discutir e apresentar
sugestões para a área da
saúde, mais de dez temas
foram debatidos.
Considerada uma das
áreas mais importantes
para a atual gestão, a
reunião contou com a
presença de profissionais
da saúde e também foi
aberta à população. O espaço possibilita a criação
de projetos idealizados
pela comunidade e repassados ao executivo, na
sequência.
“A Conferência Muni-
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cipal é muito importante
para cada cidadão e para
o município, pois é discutido, neste espaço, todo um
projeto para a criação do
plano plurianual, utilizado
nos próximos quatro anos.
Tivemos diversos projetos
sugeridos e vários aprovados
pelo plenário, através de votação. Ficamos muito felizes
com participação de todos”,
comentou o secretário de
saúde Dr. Sinomar Sene.
Segundo o secretário, a
maioria dos projetos cabem
no orçamento do município, porém, passarão por
uma análise para confirmar
a viabilidade de cada um
deles. Quase 200 pessoas
passaram pelo Polo Cultural
durante a conferência e auxiliaram, com novas ideias,
para um futuro ainda melhor
para Iperó.■

