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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 969, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a autorização para celebração de
convênio entre a Câmara Municipal de Iperó e as
Óticas devidamente instaladas no Município de Iperó e dá outras providências.”
Autoria: Luis Fernando Paula Leite
VANDERLEI POLIZELI, 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:
Art. 1°. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a celebrar convênio com as Óticas estabelecidas
no município, para aquisição de produtos e serviços
ópticos aos integrantes do seu quadro de pessoal.
Art. 2º. Constitui objeto do convênio a venda de produtos e prestação de serviços ópticos, pelas Óticas,
consistentes no fornecimento de lentes corretivas,
armações, lentes solares, lentes de contato e demais
produtos comercializados, aos integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Iperó.
§1º. O objeto do convênio consiste na venda de produtos e prestação de serviços para os servidores da
Câmara Municipal de Iperó, com valor a ser descontado na folha de pagamento, mediante autorização
do Departamento Contábil.
§2º. A autorização para os referidos descontos é
extensiva ao Presidente da Câmara e demais Vereadores, que adquirindo, responsabilizar-se-ão pelo
respectivo gasto, que também ocorrerá através de
desconto em folha de pagamento.
Art. 3º. O convênio será válido por prazo indeterminado, podendo ser encerrado por qualquer das partes, independente de motivação, desde que comunique a outra com antecedência de 30 (trinta) dias,
devendo ser cumpridas as obrigações de desconto
em folha assumidas até a total liquidação.
Art. 4º. As orientações para o cadastro das óticas
interessadas serão, oportunamente, divulgadas na
imprensa local, bem como afixadas no quadro de
avisos da Câmara Municipal.
Parágrafo único. As óticas que, após a edição desta lei, vierem a se instalar no Município, poderão
cadastrar-se a qualquer tempo.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 2 DE OUTUBRO
DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 2 de outubro
de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.932, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
“Regulamenta a Lei Municipal nº 814/2013 (e suas
alterações) e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 814/2013 (com alteração dada pela Lei nº
904/2016);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e
atualizar as normas relativas ao benefício do reembolso de transporte escolar para em conformidade
com o orçamento municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as
regras para garantir o cumprimento da legislação,
evitar prejuízos e transtornos aos estudantes e a
municipalidade e a manutenção do benefício em
razão do aumento expressivo do número de beneficiários do programa;
CONSIDERANDO, por fim, a previsão orçamentária para o programa e as receitas e despesas municipais estabelecidas na Lei Orçamentária Anual;
DECRETA
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O benefício instituído pela Lei Municipal
nº 814, de 19 de julho de 2013 (alterada pela Lei
Municipal nº 904, de 8 de dezembro de 2016) PROMAT - fica regulamentado por este decreto.
Art. 2º. Considera-se transporte escolar o de uso
coletivo por meio de ônibus, vans e outros veículos
similares, assim considerados nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. Não será admitido o pagamento
de reembolso aos estudantes que utilizam veículo
próprio e/ou de passeio.
Art. 3º. Considera-se estudante o aluno residente
em Iperó e devidamente matriculado em instituição de ensino de curso técnico profissionalizante e
de nível superior localizada nas cidades de Boituva,
Itu, Salto, Sorocaba e Tatuí.
§1º. Não serão contemplados com o benefício
previsto nesta Lei os estudantes que já tenham
nível superior completo e aqueles estudantes de
Cursos Preparatórios, Educação à Distância (EAD),
Progressão Parcial (dependência), Pós-Graduação,
Doutorado, Especialização, Mestrado e afins.
§2º. Caso esta Lei não abranja a cidade em que se
localize a instituição de ensino em que o estudante
esteja matriculado ou não haja transporte, o auxílio financeiro poderá ser concedido em forma de
reembolso mediante aprovação da Comissão de
Transporte e limitado a 70% (setenta por cento)
do maior valor de reembolso praticado no Município.
Art. 4º. Considera-se reembolso a devolução pelo
Município do valor já pago pelo estudante em razão de serviço prestado por empresa de transporte
para sua locomoção até a instituição de ensino.
CAPÍTULO II - DA COMISSÃO DE TRANSPORTE
ESCOLAR
Art. 5º. Para acompanhar as questões relativas à
execução deste decreto será constituída Comissão
de Transporte Escolar com 3 (três) membros nomeados por meio de portaria a ser expedida pelo
Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º. Compete à Comissão de Transporte Escolar:
I - Analisar a documentação e homologar as inscrições de cadastramento e recadastramento;
II - Analisar a documentação apresentada pelos
estudantes e validar o reembolso a cada mês;
III - Tornar público os atos relativos ao transporte
escolar por meio do jornal oficial do município e
demais meios de comunicação oficiais;
IV - Resolver as situações decorrentes da aplicação
da legislação;
V - Desenvolver as demais atividades destinadas ao
acompanhamento e execução da Lei Municipal nº
814/2013 (alterada pela Lei nº 904/2016).

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES PARA
O CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ESTUDANTE
Art. 7º. Para fazer jus ao reembolso o
estudante deverá realizar o cadastro
perante a municipalidade e apresentar
toda a documentação constante do
artigo 5º da Lei nº 814/2013 (alterada
pela Lei nº 904/2016).
Art. 8º. As inscrições de cadastramento
de novos estudantes serão realizadas
no início de cada semestre, nos períodos compreendidos entre 20 de janeiro
e 20 de fevereiro e 20 de junho e 20
de julho.
Parágrafo único. Não serão aceitas
inscrições após os prazos estabelecidos
neste decreto, exceto, no caso de estudantes que comprovem que aguardam o resultado de vestibular, o qual
poderá entregar a documentação para
o cadastramento até 20 de março e 20
de agosto.
Art. 9º. Uma vez efetuado o cadastro
e deferido o benefício, o beneficiário
deverá comprovar a cada 6 (seis) meses que mantem as condições para a
manutenção do reembolso mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I - Via original do documento de identidade;
II - Comprovante de residência do mês
vigente;
III - Comprovante atualizado de matrícula na instituição de ensino; e
IV - Comprovantes de renda familiar.
Art. 10. O cadastro e a reavaliação do
cadastro serão avaliados pela Comissão
de Transporte Escolar que acompanhará as questões relativas a execução desta Lei e contará com apoio administrativo da Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
Art. 11. A simples apresentação dos
documentos não garantirá o benefício
que ficará condicionado à homologação da Comissão de Transporte Escolar.
Art. 12. Uma vez deferido o benefício
em favor do estudante, o reembolso
ficará condicionado à apresentação
mensal dos seguintes documentos, no
período compreendido entre os dias 1º
e 10:
I - Atestado ou declaração de frequência expedido em documento original
com timbre da instituição de ensino e
carimbo e assinatura do responsável
pela instituição (inclusive, assinatura
digital) e no qual deverão constar suas
informações pessoais completas, curso,
horário, timbre da instituição e assinatura do representante da instituição de
ensino; e
II - Nota Fiscal emitida mensalmente
pela empresa de transporte escolar.
Parágrafo único. O estudante que não
efetivar a entrega dos documentos no
prazo fixado perderá o reembolso do
mês, independentemente, da justificativa apresentada.
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CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE
Art. 13. A empresa de transporte deverá realizar o cadastro perante a municipalidade e apresentar toda a documentação constante do artigo 6º da Lei nº 814/2013 (alterada pela Lei nº
904/2016).
Art. 14. As inscrições para cadastramento de novas empresas serão realizadas no início de cada
semestre, nos períodos compreendidos entre 20
de janeiro e 20 de fevereiro e 20 de junho e 20
de julho.
Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições
após os prazos estabelecidos neste decreto.
Art. 15. Decorrido o prazo de inscrições, a Comissão de Transporte Escolar terá o prazo de 5
(cinco) dias para expedir a relação de empresas
cadastradas e com a documentação regular.
Art. 16. Para que a empresa seja considerada
com domicílio no Município de Iperó deverá estar inscrita na municipalidade por período mínimo de 6 (seis) meses e estar em dia com suas
obrigações tributárias.
Art. 17. As empresas prestadoras de serviço deverão manter atualizado o cadastro perante a
Comissão de Transporte.
CAPÍTULO V - DO VALOR DO REEMBOLSO
Art. 18. Para fins de definição do valor do reembolso mensal previsto na Lei nº 814/2013 (alterada pela Lei nº 904/2016) ficam consignados os
valores referência da tabela abaixo discriminada:
Art. 19. Considerando os valores fixados na tabela constante do artigo 18, o Poder Executivo

efetuará o reembolso nos percentuais abaixo
fixados:
I - No caso de empresa prestadora de serviços
com domicílio em Iperó - 80% (oitenta por cento) do valor constante da tabela indicada no artigo 18 deste decreto;
II - No caso de empresa prestadora de serviços
com domicílio em outro município - 50% (cinquenta por cento) do valor constante da tabela
indicada no artigo 18 deste decreto.
Parágrafo único. O reembolso ficará condicionado à apresentação da documentação
constante do artigo 5º e §§ da referida Lei nº
814/2013 (alterada pela Lei nº 904/2016).
Art. 20. A contratação e o pagamento do meio
de transporte utilizado serão de inteira responsabilidade do beneficiário, ficando este obrigado a apresentar documento hábil a comprovar
o devido pagamento dos serviços prestados pela
empresa de transporte.
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Art. 21. A eventual diferença entre o valor reembolsado pela Prefeitura e o valor contratado com
a prestadora de serviços de transporte escolar será
custeado pelo próprio beneficiário.
CAPÍTULO VI - DOS PRAZOS DO REEMBOLSO
Art. 22. O reembolso será efetivado no mês subsequente à entrega da nota fiscal e creditado em
conta corrente indicada pelo beneficiário e que só
poderá ser de sua própria titularidade ou de seu
responsável legal (caso o estudante seja menor).
§1º. O beneficiário que não efetivar a entrega dos
documentos no prazo fixado perderá o reembolso
do mês, independentemente, da justificativa apresentada.
§2º. O reembolso não será realizado nos meses de
janeiro e julho.
CAPÍTULO VII - DA FISCALIZAÇÃO
Art. 23. A Comissão de Transporte Escolar e outros
servidores designados realizarão a fiscalização e
diligências necessários à garantir o cumprimento
da Lei e deste decreto.
Art. 24. Qualquer solicitação ou reclamação dos
usuários deverá ser encaminhada por escrito à Comissão de Transporte Escolar, para análise e adoção das medidas cabíveis.
CAPÍTULO VIII - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO E
RESPECTIVAS SANÇÕES
Art. 25. Será considerada infração toda ação ou
omissão que importe no descumprimento deste
decreto e/ou da Lei Municipal nº 814/2013 (e suas
alterações), em especial, a emissão e o uso de documento sabidamente falso ou contendo informações inverídicas.
§1º. Recebida denúncia ou constatada possível
irregularidade por parte do beneficiário ou da
empresa prestadora de serviço o reembolso será
automaticamente suspenso até a conclusão da
apuração pela Comissão de Transporte Escolar.
§2º. A Comissão de Transporte Escolar poderá realizar as diligências necessárias a fim de verificar a
regularidade da documentação.
Art. 26. Caso verificado o descumprimento da legislação, o beneficiário e/ ou a empresa:
I - Perderá em definitivo o benefício do reembolso;
II - Ficará impedido de realizar novo cadastro de
inscrição para a obtenção do benefício do reembolso ou para prestação de serviços de transporte
escolar;
IIII - Poderá responder administrativa, civil e penalmente, se for o caso;
IV - Deverá restituir eventuais valores pagos indevidamente, se for o caso.
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. As despesas decorrentes da execução
deste decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.
Art. 28. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.648, de 3 de
janeiro de 2017 e suas alterações posteriores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 30 de setembro de
2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecimento às repartições municipais para fins de provimento
de cargo em caráter
efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz,
355 - Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 10.10.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificados de nº 17º e
18º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de Identidade (RG), Comprovação de no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no
magistério e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá ser
efetivada por meio de procuração mediante apresentação do
respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à
escolha no caso de não comparecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão
de Recursos
Humanos.
Iperó, 04 de outubro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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ESPORTE
INFRAESTRUTURA

OBRAS

Cobertura da quadra da Escola Neide
se inicia na primeira semana de
outubro
A Prefeitura, por meio
de sua Secretaria de Obras,
iniciará a construção de uma
cobertura para a quadra da
Escola Municipal Dr.ª Neide
Fogaça de Lima, localizada no
Portal de Iperó, a partir da primeira semana de outubro. Os
serviços serão prestados pela
empresa HJN Construções
Eireli, contratada através de
processo licitatório. A obra é
uma reivindicação antiga para
garantir melhores condições

aos alunos e servidores da unidade.
O prefeito municipal, celebrou o
início das obras. “Funcionários, pais
de alunos e iperoenses em geral vinham manifestando seu descontentamento com a falta de cobertura
da quadra da Escola Neide há algum tempo, assim como a Câmara
Municipal encaminhou indicações
para obras no local. É uma conquista de todos e realização de uma
demanda antiga. Trabalhamos da
melhor forma possível para resolver
essa situação e, mesmo com as difi-

culdades financeiras, conseguimos alcançar uma solução. A cobertura é uma grande conquista
que vaipermitir mais proteção,
segurança e saúde dos alunos
e funcionários, especialmente nos dias de temperaturas
mais elevadas. Agradecemos a
compreensão e dedicação de
todos os envolvidos para resolução da melhor forma possível”.
A obra tem valor de R$
167.326,39 e prazo de execução
é de noventa dias. ■

MELHORIAS

Escola Zilma inaugura sala
de Multimeios

No início do mês de
setembro, a equipe da Escola
Municipal “Profª Zilma Thibes
Mello” inaugurou uma sala
de Multimeios. O espaço
que antes estava desativado passou por um processo
de revitalização que contou
com apoio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, de parceiros do bairro e
de toda equipe da unidade.
A revitalização garantiu
a pintura das paredes, teto
e chão, a colocação de mobiliário, decoração e manutenção da cortina e do
ar-condicionado, tornando
o ambiente mais agradável
e propício para o desenvolvimento de habilidades dos

educandos com o uso de recursos
tecnológicos de imagem e som.
O diretor da unidade, Eduardo
Sanches Albanez conta que a sala
revitalizada tornou-se em mais um
espaço para aulas interativas e diferenciadas. “Desde a inauguração no
início do mês, vários professores já
utilizaram e muitos alunos já aprovaram o novo espaço. Agradeço
e parabenizo todos os envolvidos
pelo sucesso da ação.’’, finaliza.
A revitalização que foi elogiada
pelo prefeito. “São iniciativas como
essa que permitem a melhoria das
nossas escolas, maior bem estar
dos alunos e de toda equipe, além
de garantir a utilização de outros
recursos no processo de ensino
aprendizagem. Parabéns aos gestores e a toda equipe da unidade, da

Secretaria e aos parceiros que
contribuíram para que a unidade pudesse disponibilizar esse
novo espaço multimeios.”. ■

Vencedores do Campeonato
Interclasses são premiados
Desenvolvido pela E.M. Profª
Henory de Campos Góes, o Campeonato Interclasses é realizado,
anualmente, no terceiro bimestre
pelos professores de educação física
e garante a participação de todas
as salas de aula. As salas participam
de atividades que são realizadas de
acordo com o período e categorias.
Na edição de 2019, os alunos
participaram na última semana
de uma cerimônia em que foram
premiados com certificados e medalhas que foram entregues pelos
professores e gestores da unidade.
A iniciativa que gera o desenvolvimento de habilidades físicas,
motoras e o espírito de coletividade,
organização e dedidicação nos alu-

nos foi elogiada pela secretaria de
educação. “Parabenizo os gestores
e professores da unidade pelo
campeonato. Essas atividades, na
prática, contribuem com o desenvolvimento dos alunos e de comportamentos positivos”, destacou.
Conheça as salas vencedoras
de cada modalidade
Futsal Masculino - Campeão 8º
ano E e Vice Campeão 6º ano E
Futsal Feminino - Campeão 9º
ano D e Vice Campeão 7º ano F
Ping Pong - Campeões Kayk
Neves e Carolina Loris e Vice Campeões Guilherme Augusto Fiuza e
Bianca Rocha. ■
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CIDADE LIMPA

Projeto recolhe 85 toneladas de
resíduos em Iperó
O projeto “Cidade Limpa”, que é uma parceria da
Prefeitura de Iperó com a TV
Tem, afiliada da rede Globo,
encerrou suas atividades deste
ano no último sábado (28).
Após passar por todos os bairros do município durante duas
semanas, o mutirão recolheu
85 toneladas de resíduos
em quatro caminhões que
percorreram por toda cidade.
A parceria entre a administração municipal e a emissora
acontece anualmente e beneficia a população, entidades
e associações de reciclagem
com o descarte correto dos
materiais. Com um bairro
mais limpo, a população fica
longe de doenças, enchentes
e demais transtornos urbanos.
O prefeito municipal, comentou sobre a ação, “agra-

deço a parceria da TV Tem e da
equipe da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais. Com
essa iniciativa anual, podemos
complementar nossos mutirões
de limpeza que garantem nossos
bairros mais limpos, com o descarte de lixo correto e longe de
possíveis transtornos urbanos”.
Iperó mais limpa e consciente
Além das ações que fazem
parte do cronograma de limpeza
do município, Iperó se prepara
para receber o projeto de conteinerização planejado pelo Ceriso
- Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia
do Rio Sorocaba e Médio Tietê.
O projeto irá introduzir contentores plásticos e coleta mecanizada
nos municípios participantes para
armazenar e segregar os resíduos
sólidos urbanos gerados pela po-

pulação e assim, adequar a coleta
e minimizar a poluição difusa nos
recursos hídricos presentes nos
territórios dos municípios, dos quais
pertencem à Bacia Hidrográfica
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê.
Logo, a coleta seletiva através
da utilização dos contentores se
apresenta como uma iniciativa
para reduzir a disposição e consequentemente, ampliar a via
útil dos aterros sanitários que,
atualmente, recebem os resíduos
gerados e coletados pelo serviço terceirizado de recolhimento.
Os contêineres servirão como
Ponto de Entrega Voluntária (PEVs)
para os recicláveis e, com isso, a
população terá maior flexibilidade
de descarte do resíduo reciclável, além de preservar o estado
físico dos materiais, que irão ter
maior valor agregado no processo
de triagem e comercialização..■

SEGURANÇA
INFRAESTRUTURA

Semana Nacional de
Trânsito é tema de
atividades escolares
O Departamento Municipal
de Trânsito de Iperó (DEMUTRAN) e
a Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes promoveram ações conjuntas nas escolas municipais “Profª
Henory de Campos Góes” e “Dra.
Neide Fogaça de Lima”. Agentes de
trânsito e guardas civis municipais
compareceram as unidades e orientaram os alunos sobre a importância
da atenção na hora da saída da
escola, para que sempre se utilizem
da faixa de pedestres, obedeçam
aos sinais de parada, contribuam
com a orientação dos pais, condutores de veículos automotores e na
observância das normas de trânsito.
“Dentre as atividades, realizamos também uma simulação com
as crianças sobre a circulação nas
vias. Na atividade parte das crianças
representaram condutores e outra
parte pedestres. Essas ações formam
nos alunos para que sejam multiplicadores nas orientações para um
trânsito mais seguro para todos”,
conta José Daniel Machado, gestor

de Segurança Pública e Patrimonial.
O prefeito, também comentou a iniciativa “Precisamos formar cidadãos mais conscientes
no trânsito e o melhor instrumento
para atingir esse objetivo é a escola. Crianças são atentas, críticas
e sinceras nas suas colocações,
através delas, conseguimos atingir
mais pessoas e fazer com que
os adultos façam uma reflexão
sobre a condução segura. Parabéns
aos envolvidos em mais essa ação”.
A Semana Nacional de Trânsito,
prevista no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), é comemorada
entre os dias 18 e 25 do mês de
setembro. O objetivo DEMUTRAN
neste período é conscientizar
nossas crianças, internalizando
os valores que contribuam para a
criação de um ambiente favorável
com o compromisso da “valorização
da vida”, desenvolvendo
posturas e atitudes, no sentido de
garantir segurança a todos cidadãos.■
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DIA DO IDOSO

Prefeitura participa de evento do
Governo do Estado em comemoração
ao Dia do Idoso
A Prefeitura de Iperó
participou, nessa última terça feira (01), em São Paulo,
de evento do Governo do
Estado em comemoração ao
Dia Internacional do Idoso. A
ocasião foi propícia para que o
governador lançasse um novo
programa dedicado à população idosa; o Vida Longa - que
visa a construção de um centro de moradia com espaço
de lazer, alimentação e toda
acessibilidade garantida a
idosos ativos. Municípios paulistas também foram incentivados a realizar trabalhos a
partir de programas já existentes, como o Amigo do Idoso.
Iperó é um dos municípios
que já aderiram ao Amigo do
Idoso - programa de ações

intersecretariais voltadas à proteção, educação, saúde e participação da população idosa.
Dessa forma, o município se
encontra em fase de planejamento para o início das ações
propostas através do programa.
Para cada etapa concluída, o Estado libera um selo de ‘Município
Amigo do Idoso’ à administração.
O evento também contou com assinaturas de convênios para a construção de Centros-Dia e Centros
de Convivência de idosos nos municípios. Os critérios iniciais para a
adesão dessas medidas priorizavam
municípios com maior número de
população idosa. Em 2014, Iperó
manifestou interesse na adesão
dos dois programas e, no momento, aguarda a reformulação desses
critérios para as devidas liberações.

“Criar ações que beneficiem
os nossos idosos é extremamente
importante para toda comunidade.
Por isso, estamos sempre em busca
do que podemos fazer de melhor
para esse público, promovendo
toda qualidade de vida necessária”, disse o prefeito municipal.■

EMPREENDEDORISMO

Gestores do Ensino Fundamental de
Iperó participam de oficina do Sebrae
Em uma parceria da
Secretaria da Educação com o
Sebrae, foi realizado na última
semana, no Pólo Cultural o
curso ‘’Jovens Empreendedores Primeiros Passos Possibilita’’ (JEPP), oferecido para
coordenadores e professores do ensino fundamental.
O curso foi ministrado
pela formadora do Sebrae,
Janaína Soares e contou com
a participação de 17 profissionais da Educação, das
escolas “E.M. Isaura Jamas
Fogaça”, “E.M. Prof. Pedrina
de Campos Pedrozo Rosa”,
“E.M. Professor Roque Ayres
de Oliveira”, “E.M. Francisco Adolfo de Varnhagem”,
“E.M. Dra. Neide Fogaça
de Lima”, “E.M. Dona Cecy
Monteiro Oetterer” e “EM
Marinheiro Mariz e Barros”.
Os professores participaram de uma capacitação que
aborda as principais questões
teóricas e metodológicas do
curso, tendo como objetivo possibilitar que a criança
aprenda de forma lúdica e

desenvolva habilidades e comportamentos empreendedores.
No local, os professores criaram
uma ‘’Loja um Pouquinho de
Tudo’’, onde produziram brinquedos de garrafa pet, águas
aromatizadas, sachês perfumados e temperos caseiros, com o
intuito de que os alunos, possam
criar suas próprias lojinhas, onde
cada ano irá apresentar uma
categoria e aprender na prática custos, vendas, lucros, etc.
Keyla Helena de Souza, coordenadora da Escola Elisa conta
que participar do JEPP Sebrae foi
muito gratificante. ‘’O material
que utilizado era maravilhoso,
com a ilustra ções fantástica e
muito conhecimento que parte
da realidade do aluno e estimula novos saberes.’’, comenta.
A Secretária da Educação conta que vem sendo uma ótima
parceria desde o ano de 2017
e que a proposta de educação
empreendedora incentiva os alunos na busca do autoconhecimento, novas aprendizagens,
além do espírito de coletividade.
O JEPP incentiva o protagonismo

juvenil e a iniciativa futura na busca
de possibilidades de inserção no
mercado de trabalho, por meio de
uma postura empreendedora ou da
criação de negócios próprios, apresentando dois eixos centrais: estímulo ao comportamento empreendedor e orientação para o plano de
negócios, com aprofundamento
gradual, conhecem a estrutura e o
conteúdo dos livros que aplicarão
junto aos alunos do 1º ao 5º ano.■

‘‘MEU
EMPREGO’’
INFRAESTRUTURA

Iperó participa do 1º
Seminário de Trabalho e
Renda, Empreendedorismo
e Parcerias
Representantes da Prefeitura de Iperó participaram do 1º
Seminário de Trabalho e Renda,
Empreendedorismo e Parcerias,
promovido pelo Governo do Estado,
nessa segunda-feira (30), no Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo.
O evento abordou temas voltados
à administração dos municípios
paulistas, como eficiência fiscal,
concessões, parcerias, simplificação
tributária, qualificação profissional,
entre outros.
Uma das pautas principais tratadas no Seminário foi o desenvolvimento de propostas do programa
‘Meu Emprego’ - plataforma de
iniciativas de qualificação profissional promovidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e pelo
Fundo Social do Estado, em parceria
com os municípios. O plano sugerido
para o avanço do programa é de que
diversos setores da administração
possam se beneficiar das iniciativas
e, assim, oferecer qualificação profissional visando uma maior empregabilidade no município.
Iperó, que já aderiu ao sistema
Meu Emprego, solicitou a implementação de cursos de qualificação
no Fundo Social de Solidariedade
da cidade, permitindo que munícipes tenham a oportunidade de se

especializarem e adquirirem novas
técnicas que os auxiliem em uma
jornada no mercado de trabalho.
Outra participação de Iperó no
programa é a implementação do
‘Meu Emprego - Trabalho Inclusivo’
no município, onde pessoas com
deficiência recebem capacitação
para ocuparem o mercado de trabalho e empresas recebem capacitação para empregar esse público,
promovendo uma sociedade mais
inclusiva.
O prefeito municipal, comentou sobre a adesão ao programa.
“Consideramos extremamente
importantes as possibilidades viabilizadas pelo programa Meu Emprego. Diante de uma lamentável
crise no setor econômico, onde o
mercado de trabalho é afetado e
muitas pessoas ficam à margem do
desemprego, estamos empenhados
em ir na contramão disso com a
iniciativa de oferecer qualificação
profissional e uma nova oportunidade à população. Aguardamos
as liberações necessárias para o
início dos trabalhos articulados
pelo programa e já pretendemos
avançar ainda mais na proposta do
Meu Emprego, promovendo maiores oportunidades aos iperoenses”.■
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