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ATOS OFICIAIS
Assembléia Geral Ordinária, que do inciso IIII do art. 58;
KELLY CRISTINA TAVANO FOserá realizada na sede da APAE, às g) Comprovante de residência dos LIM, Primeira Secretaria (Mãe de
08h00min, do dia 01 de Novembro candidatos no município sede da aluna) – RG. 21.457.913-x, CPF.
110.483.338-76, Termo de adesão
“Dispõe sobre a Homologa- “Dispõe sobre a Homologa- A Fundação Parque de Alta de 2022, com a seguinte ordem APAE; e,
h) Termo de compromisso.
ao movimento apaeano desde
ção do Concurso Público no ção do Concurso Público no Tecnologia da Região de Iperó do dia:
e Adjacências, com sede na 1 - Eleição da Diretoria Executiva, - É vedada a participação de funcio- 02/03/2015,
004/2022”
003/2022”
Rua José Antônio Scaciota, Conselho de Administração e nários da APAE na Diretoria Execu- KEILE GOMES MELILLO, ConseLEONARDO ROBERTO FOLIM, LEONARDO ROBERTO FOLIM, 165, Portal do Cedro, Iperó, SP, Conselho Fiscal da APAE de Iperó, tiva, no Conselho de Administração lheira Fiscal (Mãe de aluna) – RG.
Prefeito do Município de Iperó, Prefeito do Município de CNPJ 71.558.068/001-39, torna em cumprimento ao disposto no e no Conselho Fiscal, com vínculo 25.370.801-1, CPF. 274.009.018Estado de São Paulo, no uso de Iperó, Estado de São Paulo, público para conhecimento artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto empregatício direto ou indireto, 85, Termo de adesão ao movimendos interessados, a abertura da padrão da APAE de Iperó
(conf. Art. 58, Inciso VI do Novo to apaeano desde 06/02/2012,
suas atribuições legais,
no uso de
Seleção Pública nº 004/2022 2 - Apreciação e aprovação do Estatuto padrão das Apaes).
DRA. ALESSANDRA GISELE VIANsuas atribuições legais,
, menor preço por ITEM, que relatório de atividades da gestão A Assembléia Geral instalar-se-á, em NA – Procuradora Geral (AdDECRETA
tem por objeto: “Aquisição 2020/2022.
primeira convocação às 08h00min vogada – OAB/SP 287.299) –
DECRETA
de Barras de Aço SAE 1020”, 3 - Apreciação e aprovação das com a presença da maioria dos Alessandra Vianna Sociedade
Art. 1o. Fica HOMOLOGADO
o Concurso Público para o Art. 1o. Fica HOMOLOGADO conforme o previsto no De- contas dos exercícios 2020/2022, associados, aptos a votar, e, em Individual de Advocacia –CNPJ:
provimento em caráter efetivo o Concurso Público para creto 8.241/14. Recebimento mediante parecer do Conselho segunda convocação, com qual- 43.563.362/0001-01
quer número, meia hora depois, A) São Competências da Comisde vagas dos cargos públicos o provimento em caráter dos documentos: até as 16:00 Fiscal.
não exigindo a lei quórum especial, são Eleitoral:
de AGENTE ESCOLAR, ALMO- efetivo de vagas dos car- (dezesseis horas) do dia 23 de 4 - Outros (se houver).
XARIFE, ASSISTENTE SOCIAL, gos públicos de AGENTE DE setembro de 2022, no endere- A inscrição das chapas candidatas (conforme Art. 24 Parágrafo 2º, do . A organização dos trabalhos e
deverá ocorrer na Secretaria da Novo Estatuto padrão das Apaes). fiscalização do processo eleitoral
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRÂNSITO E VIGIA DE PATRI- ço supracitado.
. Tem a atribuição de regulamenAUXILIAR DE ATENDIMENTO MÔNIO cujas provas objeti- Processo de Seleção Pública: APAE DE IPERÓ de 12/09/2022
a 11/10/2022, das 08h00 às Iperó, 09 de setembro de 2022 tar o procedimento eleitoral,
ESCOLAR, ESCRITURÁRIO, vas foram realizadas no dia 004/2022
receber as inscrições das Chapas,
PSICÓLOGO II, RECEPCIONIS- 24 de julho de 2.022 e o Teste O Edital está à disposição dos 16h00min (de 2ª a sexta feira), até
homologá-las ou rejeitá-las se os
TA, SECRETÁRIO DE ESCOLA, de Aptidão Física aplicado no interessados no link https:// 20 dias antes da data da eleição,
JAIME APARECIDO DE
requisitos estatutários não forem
SERVIÇOS GERAIS, TÉCNICO dia 21 de agosto de 2.022; de patria.org.br/publicidade_edi- que se realizará dentre as chapas
CAMARGO
devidamente inscritas e homoobservados, ou seja, operacioEM ENFERMAGEM, TÉCNICO OPERADOR DE MÁQUINAS tais_principal.html
PRESIDENTE DA APAE
nalizar o processo de eleição da
EM INFORMÁTICA, TERAPEU- E PEDREIRO cujas provas Maiores informações poderão logadas pela comissão eleitoral,
DE IPERÓ
Diretoria Executiva, Conselho de
TA OCUPACIONAL cujas pro- objetivas foram realizadas ser obtidas por meio do correio conforme (Art. 58, Inciso I, do
Administração e Conselho Fiscal
vas objetivas foram realizadas no dia 24 de julho de 2.022 eletrônico licitacao@patria. Estatuto padrão da APAE).
Somente poderão integrar as
da APAE.
no dia 31 de julho de 2.022; de e a Prova Prática aplicada no org.br
EDITAL DE RESOLUÇÃO
chapas:
. Adquirir ou dar continuidade ao
AUXILIAR DE DESENVOLVI- dia 21 de agosto de 2.022; e
MENTO INFANTIL cujas provas de EDUCADOR DA CASA DE Iperó, 05 de setembro de - Os associados especiais que PARA INSTITUIR A COMISSÃO livro de registro de chapas. O livro
2022.
comprovem a matrícula e a fre- ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO deve ser numerado, sem rasuras
objetivas foram realizadas no ACOLHIMENTO cuja prova
DE PAIS E AMIGOS DOS
qüência regular há pelo menos
ou páginas em branco. Se for
dia 07 de agosto de 2.022; e objetiva foi realizada no dia
PAULO EDUARDO DOS 1 (um) ano nos programas de
EXCEPCIONAIS DE IPERÓ
adotada folha impressa, anexá-la
de MOTORISTA cujas provas 24 de julho de 2.022 e o Teste
SANTOS MORAES
atendimento da APAE DE IPERÓ,
em ordem cronológica.
objetivas foram realizadas no Psicológico aplicado no dia
dia 31 de julho de 2.022 e a 21 de agosto de 2.022 , nos Presidente da Comissão - Os associados contribuintes, Em cumprimento ao Capítulo VI . Estabelecer prazo que repute
de Seleção
exigindo-se, destes, serem as- - Art. 59 do Estatuto Social da As- adequado para receber as contriProva Prática aplicada no dia termos do Edital de Concurso
sociados da APAE DE IPERÓ há, sociação de Pais e Amigos dos Ex- buições atrasadas dos associados
21 de agosto de 2.022, nos Público n° 003/2022.
no mínimo, 1 (um) ano, estarem cepcionais de Iperó é atribuição do (sugestão: 48 horas antes da
termos do Edital de Concurso Art. 2o. A Classificação Fiquites com suas obrigações sociais atual Presidente da APAE de Iperó Assembleia).
Público n° 004/2022.
nal do Concurso Público n°
Art. 2o. A Classificação Final do 003/2022, publicada após EDITAL DE CONVOCAÇÃO e financeiras, e terem, preferen- editar, com no mínimo 40 (quarenta) . Manter ao alcance de qualquer
Concurso Público n° 004/2022, o cumprimento de todas DE ASSEMBLÉIA GERAL cialmente, experiência diretiva no dias de antecedência, uma Resolu- interessado a relação de associaORDINÁRIA PARA
Movimento Apaeano. (Art. 58, ção compondo a Comissão Eleitoral dos aptos a votar (quitação das
publicada após o cumprimento as etapas previstas, prazos
de todas as etapas previstas, recursais e demais exigências ELEIÇÃO DA DIRETORIA Inciso II, novo Estatuto padrão das composta de 3 a 5 pessoas, que contribuições e tempo de assoprazos recursais e demais editalícias, fica da mesma EXECUTIVA, CONSELHO DE APAES). Os candidatos somente preferencialmente estejam na APAE ciação).
ADMINISTRAÇÃO E
poderão fazer parte de uma chapa. para facilitar os trabalhos.
. Não admitir, sob qualquer hipóexigências editalícias, fica da forma HOMOLOGADA e em
CONSELHO FISCAL DA - Os cargos do Conselho de Ad- Os candidatos, seus cônjuges e pa- tese ou pretexto, associado com
mesma forma HOMOLOGADA condição de uso.
e em condição de uso.
Art. 3o. Este Decreto entrará ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ministração, Conselho Fiscal e da rentes não podem compor a comis- data retroativa.
Art. 3o. Este Decreto entrará em vigor na data de sua AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Diretoria Executiva deverão ser são eleitoral, sob nenhuma hipótese . Receber o registro das Chapas,
- APAE DE IPERÓ/SP
ocupados, por no mínimo 30% de ou pretexto. Neste ato institui a conferindo protocolo. A comissão
em vigor na data de sua pu- publicação, revogadas as
pais ou responsáveis legalmente Comissão Eleitoral do processo de não pode recusar o protocolo.
blicação, revogadas as dispo- disposições em contrário.
eleição que acontecerá no dia 01 A análise dos requisitos para a
constituídos.
sições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E - Os candidatos a Presidente, Vice- de Novembro de 2019, na sede da homologação é feita em fase
IPERÓ, 09 DE SETEMBRO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -Presidente e Diretores Financeiros entidade conforme Edital de Con- subsequente.
- A APAE de Iperó, com sede deverão apresentar cópia autenti- vocação de Assembléia Ordinária . Verificar se os requisitos de elePREFEITURA MUNICIPAL DE
2022.
nesta cidade, na Rua Anto- cada dos documentos listados no para eleição, publicada no Jornal de gibilidade estão presentes;
IPERÓ, 09 DE SETEMBRO DE
nio Medeiros, nº 150, Bairro art. 58, IV, são eles:
Iperó – Órgão Oficial da Prefeitura . Supervisionar a confecção das
2022.
LEONARDO ROBERTO
Guarapiranga, através de sua a) carteira de identidades;
de Iperó, edição 671, de 06/09/2019, cédulas de votação que devem
FOLIM
Diretoria Executiva, devida- b) certidão de regularidade do CPF, página 03, onde os membros são: ser feitas pela secretaria da APAE,
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
mente representada por seu c) Declaração de Imposto de Ren- ANA CRISTINA DA SILVA, Coorde- numerando-as e rubricando-as, se
Prefeito
Publicada nesta Secretaria, Presidente Jaime Aparecido da atual ou Declaração de próprio nadora (Funcionária da Apae) - RG. for o caso.
Publicada nesta Secretaria,
em 09 de setembro de de Camargo, CONVOCA atra- punho dos bens móveis e imóveis 37.519.653-3, CPF. 000.328.284-89, O acompanhamento do processo
vés do presente edital, todos de sua propriedade;
Termo de adesão ao movimento eleitoral da APAE deve ficar a
em 09 de setembro de 2022.
2022.
os Associados Especiais e d) Certidões negativas cíveis, apaeano desde 01/03/2014,
cargo da Comissão Eleitoral que
LUCIO GONÇALVES DA SILVA LUCIO GONÇALVES DA Contribuintes da APAE, Dire- criminais e eleitorais de âmbito SABRINA MASCARENHAS VIEIRA responderá pelos atos praticados,
toria Executiva, Conselheiros municipal, estadual e federal;
DA SILVA, Psicóloga (Funcionária devendo agir com ética, transpaFILHO
SILVA FILHO
Secretário de Governo
Secretário de Governo Administrativos, Conselheiros e) Ficha de filiação de associado da Apae) – RG. 34.335.427-5 CPF. rência e respeito aos direitos das
Fiscais Titulares, Conselheiros da APAE;
289.280.358-64, Termo de adesão Pessoas com Deficiência.
Fiscais Suplentes, Funcionários, f) Declaração sob as penas da lei ao movimento apaeano desde Pela determinação do art. 58, I, “a
e Pais de alunos da APAE, para de não ser inelegível, nos termos 01/04/2010,
inscrição de cada uma das chapas
DECRETO No 2.313, DE 09 DECRETO No 2.312, DE 09
DE SETEMBRO DE 2022
DE SETEMBRO DE 2022

AVISO DE
SELEÇÃO PÚBLICA
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Primeira Secretaria (Mãe de
candidatas deverá ocorrer às 10h00min, com a presença imóvel descrito na matricula 318°57’18” e 21,43 m até o vértice do inciso IIII do art. 58;
na Secretaria da APAE até 20 da maioria dos associados nº 7.112 do CRI da comarca 16; 329°55’19” e 85,76 m até o vér- g) Comprovante de residência dos aluna) – RG. 21.457.913-x, CPF.
dias antes da data da eleição e, em segunda convocação, de Porto Feliz, no qual segue tice 17; 321°25’03” e 33,53 m até candidatos no município sede da 110.483.338-76, Termo de adesão
o vértice 18; 315°15’35” e 73,31 m APAE; e,
ao movimento apaeano desde
a ser realizada, dentre as cha- com qualquer número, meia abaixo descrito:
02/03/2015,
pas devidamente inscritas e hora depois, não exigindo a Terreno Urbano, situado na até o vértice 19; 317°45’39” e 80,60 h) Termo de compromisso.
homologadas pela comissão lei quórum especial (art. 17, Cidade de Iperó/SP, com fren- m até o vértice 20; 314°02’50” - É vedada a participação de funcio- KEILE GOMES MELILLO, Conseeleitoral”.
paragrafo 2º do Estatuto). te para o Avenida Geraldo e 61,66 m até o vértice 21; nários da APAE na Diretoria Execu- lheira Fiscal (Mãe de aluna) – RG.
Antônio Andrade, lado di- 315°52’06” e 30,33 m até o vér- tiva, no Conselho de Administração 25.370.801-1, CPF. 274.009.018reito sentido Centro/Bairro, tice 22; 327°42’44” e 18,93 m até e no Conselho Fiscal, com vínculo 85, Termo de adesão ao movimenIperó, 09 de setembro
Iperó, 09 de setembro
com área de 435.338,77 m², o vértice 23; 337°07’45” e 22,49 m empregatício direto ou indireto, to apaeano desde 06/02/2012,
de 2022
de 2022
ou ainda 17,9892 alqueires, até o vértice 24; 344°51’40” e 32,89 (conf. Art. 58, Inciso VI do Novo DRA. ALESSANDRA GISELE VIANcom perímetro de 3.004,08 m até o vértice 25; 348°11’06” Estatuto padrão das Apaes).
NA – Procuradora Geral (AdJaime Aparecido de Camargo
JAIME APARECIDO
m. Cadastrado na Prefeitura e 49,62 m até o vértice 26; A Assembléia Geral instalar-se-á, em vogada – OAB/SP 287.299) –
Presidente da Apae de Iperó
DE CAMARGO
Municipal de Iperó sob n° 344°39’59” e 46,17 m até o vér- primeira convocação às 08h00min Alessandra Vianna Sociedade
PRESIDENTE DA APAE
07.0003.0001.00. Inicia-se a tice 27; 341°32’16” e 26,53 m até com a presença da maioria dos Individual de Advocacia –CNPJ:
DE IPERÓ
descrição do perímetro no o vértice 28; 339°20’04” e 20,80 m associados, aptos a votar, e, em 43.563.362/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
vértice 1, de coordenadas até o vértice 29; 337°10’52” e 24,37 segunda convocação, com qual- A) São Competências da Comissão
DE ASSEMBLÉIA GERAL
(Longitude: -47°42’19,704”, m até o vértice 30; 331°51’06” quer número, meia hora depois, Eleitoral:
EXTRAORDINÁRIA PARA
ELEIÇÃO DOS AUTODEFEN- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Latitude: -23°20’22,280”), des- e 21,37 m até o vértice 31; não exigindo a lei quórum especial, . A organização dos trabalhos e
te segue confrontando com 322°20’27” e 24,68 m até o vér- (conforme Art. 24 Parágrafo 2º, do fiscalização do processo eleitoral
SORES DA ASSOCIAÇÃO
“Terreno Urbano” propriedade tice 32; 320°25’39” e 21,08 m até Novo Estatuto padrão das Apaes). . Tem a atribuição de regulamenDE PAIS E AMIGOS DOS
PARA FINS DE
de W.F. Indústria e Comércio o vértice 33; 348°22’40” e 41,75 m
tar o procedimento eleitoral,
EXCEPCIONAIS - APAE DE
REGULARIZAÇÃO
IPERÓ/SP
FUNDIÁRIA – NÚCLEO de Conectores Ltda, CNPJ no até o vértice 34; 347°21’26” e 72,60 Iperó, 09 de setembro de 2022 receber as inscrições das Chapas,
homologá-las ou rejeitá-las se os
SEM DENOMINAÇÃO – 51.969.541/0001-63, objeto m até o vértice 35; deste segue
da matrícula 17.197 do Oficial confrontando com ‘Terreno Urbarequisitos estatutários não forem
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
LOCALIZADO NA
de registro de Imóveis da no” propriedade de Hélio Benedito
JAIME APARECIDO DE
observados, ou seja, operacioAMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AVENIDA GERALDO
CAMARGO
nalizar o processo de eleição da
- A APAE de Iperó, com sede ANTONIO ANDRADE Comarca de Boituva/SP, com Branco, CPF n° 034.660.798-10 e
os seguintes azimutes e dis- Outros, objeto da matrícula 15.849
PRESIDENTE DA APAE
Diretoria Executiva, Conselho de
nesta cidade, na Rua Antotâncias: 159°26’07” e 109,35 do Oficial de registro de Imóveis
DE IPERÓ
Administração e Conselho Fiscal
nio Medeiros, nº 150, Bairro
da APAE.
Guarapiranga, através de sua A MUNICIPALIDADE DE m até o vértice 2; 159°26’29” da Comarca de Boituva/SP, com
EDITAL DE RESOLUÇÃO
. Adquirir ou dar continuidade ao
Diretoria Executiva, devida- IPERÓ, pessoa jurídica de di- e 100,86 m até o vértice 3; os seguintes azimutes e distâncias:
mente representada por seu reito público, inscrita no CNPJ/ 157°34’22” e 132,45 m até o 74°52’19” e 240,17 m até o vértice PARA INSTITUIR A COMISSÃO livro de registro de chapas. O livro
Presidente Jaime Aparecido MF sob n° 46.634.085/0001- vértice 4; 162°52’47” e 69,60 36; 73°14’49” e 228,62 m até o ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO deve ser numerado, sem rasuras
DE PAIS E AMIGOS DOS
ou páginas em branco. Se for
de Camargo, CONVOCA atra- 60, com sede na Avenida m até o vértice 5; 157°29’54” vértice 1, ponto inicial da descrição
EXCEPCIONAIS DE IPERÓ
adotada folha impressa, anexá-la
vés do presente edital, para Santa Cruz, nº 355, neste ato e 520,86 m até o vértice 6; deste perímetro.
em ordem cronológica.
o triênio compreendido de representado por seu Prefei- deste segue confrontando Dessa forma, ficam OS ACIMA NO01/01/2023 a 31/12/2025, to- to, Sr. LEONARDO ROBERTO com “Terreno Urbano” pro- MINADOS E TERCEIROS INTERES- Em cumprimento ao Capítulo VI . Estabelecer prazo que repute
das as Pessoas com Deficiência FOLIM, no uso de suas atri- priedade de W.F. Indústria e SADOS cientificados de que, no - Art. 59 do Estatuto Social da As- adequado para receber as contriIntelectual e Múltipla que este- buições legais e nos termos Comércio de Conectores Ltda, prazo de 30 (trinta) dias, contados sociação de Pais e Amigos dos Ex- buições atrasadas dos associados
jam matriculadas e que sejam do artigo 31, § 1°, da Lei Fede- CNPJ no 51.969.541/0001-63, a partir da data de publicação do cepcionais de Iperó é atribuição do (sugestão: 48 horas antes da
frequentes nos programas de ral n°. 13.465/17 e artigo 24, objeto da matrícula 15.605 do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO atual Presidente da APAE de Iperó Assembleia).
atendimento da APAE de Iperó §1º do Decreto nº 9.310/18, Oficial de registro de Imóveis poderão apresentar, EM REQUERI- editar, com no mínimo 40 (quarenta) . Manter ao alcance de qualquer
(art.44 Paragrafo 2º do Esta- TORNA PÚBLICO A REGULA- da Comarca de Porto Feliz/ MENTO A SER PROTOCOLADO NO dias de antecedência, uma Resolu- interessado a relação de associatuto), para Assembléia Geral RIZAÇÃO DO NÚCLEO SEM SP, com o seguinte azimute e PAÇO MUNICIPAL, Avenida Santa ção compondo a Comissão Eleitoral dos aptos a votar (quitação das
Ordinária, que será realizada na DENOMINAÇÃO E FAZ SABER distância: 157°29’47” e 135,76 cruz, nº 355, dirigido a Secretaria composta de 3 a 5 pessoas, que contribuições e tempo de assosede da APAE, às 8h30min, do ao(s) notificado(s), sendo, m até o vértice 7; deste segue de Governo e Departamento Jurí- preferencialmente estejam na APAE ciação).
. Não admitir, sob qualquer hipódia 1 de Novembro de 2022, W.F. Indústria e Comércio de confrontando com ‘Terreno dico, IMPUGNAÇÃO À INSTAURA- para facilitar os trabalhos.
com a seguinte ordem do dia: Conectores Ltda e Adalberto Urbano” propriedade de Adal- ÇÃO DA REURB-E realizada, con- Os candidatos, seus cônjuges e pa- tese ou pretexto, associado com
1. Eleição dos Autodefensores Maria Antunes, constan- berto Maria Antunes, CPF n° forme lhes é facultado pelo § 5º rentes não podem compor a comis- data retroativa.
da APAE de Iperó, em cumpri- tes como confrontantes de 028.151.278-73, objeto da do Art. 31 da Lei nº 13.465/2017, são eleitoral, sob nenhuma hipótese . Receber o registro das Chapas,
mento ao disposto no artigo acordo com a descrição da matrícula 1.273 do Oficial de descrevendo especificamente os ou pretexto. Neste ato institui a conferindo protocolo. A comissão
10, inciso XXIV e artigo 44 do matrícula 7.112 do Cartório registro de Imóveis da Co- pontos controversos, sob pena de Comissão Eleitoral do processo de não pode recusar o protocolo.
Estatuto padrão da APAE de de Registro de Imóveis da marca de Boituva/SP, com o nulidade, ESCLARECENDO QUE AS eleição que acontecerá no dia 01 A análise dos requisitos para a
Iperó.
Comarca de Porto Feliz, e os seguinte azimute e distância: PLANTAS E PROJETOS ESTÃO DIS- de Novembro de 2019, na sede da homologação é feita em fase
2. A Autodefensoria será com- proprietários, ora Sr. Alcides 238°14’58” e 245,68 m até o PONÍVEIS PARA VISUALIZAÇÕES entidade conforme Edital de Con- subsequente.
posta de 4 (quatro) membros, Marandola e Maria Isabel vértice 8; vértice esse distan- E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS POR vocação de Assembléia Ordinária . Verificar se os requisitos de elesendo dois efetivos, um do Lopes Marandola; Domingos te a 610,00 metros do início MEIO DE REQUERIMENTO A SER para eleição, publicada no Jornal de gibilidade estão presentes;
sexo masculino e outro do sexo Pedro Acir de Oliveira e sua da Avenida Geraldo Antônio REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL. Iperó – Órgão Oficial da Prefeitura . Supervisionar a confecção das
de Iperó, edição 671, de 06/09/2019, cédulas de votação que devem
feminino, e dois suplentes, um esposa Josefina de Fátima Andrade na Avenida Alfredo
do sexo masculino e outro do Almeida de Oliveira; Nilza Sartoreli; deste segue confron- Iperó, 09 de setembro de 2022. página 03, onde os membros são: ser feitas pela secretaria da APAE,
ANA CRISTINA DA SILVA, Coorde- numerando-as e rubricando-as, se
sexo feminino.
Domingues; Giacomo Zonta tando com a Avenida Geraldo
nadora (Funcionária da Apae) - RG. for o caso.
3. Somente poderão integrar e os DESCONHECIDOS E Antônio Andrade, com os seas chapas para eleição dos au- TERCEIROS INTERESSADOS, guintes azimutes e distâncias: LEONARDO ROBERTO FOLIM 37.519.653-3, CPF. 000.328.284-89, O acompanhamento do processo
Prefeito Municipal
Termo de adesão ao movimento eleitoral da APAE deve ficar a
todefensores as pessoas com que o poder público munici- 280°05’17” e 35,68 m até o vérapaeano desde 01/03/2014,
cargo da Comissão Eleitoral que
deficiência intelectual e múlti- pal instaurou procedimento tice 9; 295°10’41” e 17,18 m até
SABRINA MASCARENHAS VIEIRA responderá pelos atos praticados,
pla que estejam matriculadas para fins de REGULARIZAÇÃO o vértice 10; 305°58’58” e 21,70
DA SILVA, Psicóloga (Funcionária devendo agir com ética, transpae que sejam frequentes nos FUNDIÁRIA DE INTERESSE m até o vértice 11; 325°24’32”
da Apae) – RG. 34.335.427-5 CPF. rência e respeito aos direitos das
programas de atendimento da ESPECÍFICO, do núcleo de- e 15,34 m até o vértice 12;
289.280.358-64, Termo de adesão Pessoas com Deficiência.
APAE de Iperó. (art. 44 paragra- nominado “SEM DENOMI- 331°19’39” e 238,12 m até o
ao movimento apaeano desde Pela determinação do art. 58, I, “a
fo 2º do Estatuto).
NAÇÃO”, com acesso pela vértice 13; 315°51’57” e 43,51
01/04/2010,
inscrição de cada uma das chapas
4. A Assembléia Geral instalar- Avendia Geraldo Antonio m até o vértice 14; 311°29’35”
KELLY CRISTINA TAVANO FOLIM, candidatas deverá ocorrer na Se-se à em primeira convocação Andrade, neste município, e 39,30 m até o vértice 15;
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