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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura inicia construção
da 2ª fase do Hospital Regional

A Prefeitura de Itape-
tininga iniciou recentemente
a construção da 2ª etapa do
Hospital Regional. O novo
espaço será dividido em
dois pavimentos. No andar
térreo vão funcionar o cen-
tro nutricional e dietético e
o vestiário para os profis-

sionais que trabalham no
hospital. No primeiro piso,
será instalado o centro ci-
rúrgico, composto por cinco
salas de cirurgia, duas salas
para recuperação, seis leitos
de UTI neonatal e dois leitos
de recuperação para recém-
nascidos. Página 7

Ambulatório
beneficia idosos de

Itapetininga
A Prefeitura de Itape-

tininga inaugurou no último
sábado (dia 31) a sede do
Programa Ambulatorial a
Pessoas Idosas (PAPI). Por
meio desta iniciativa, pio-
neira em toda a região, o Exe-
cutivo deverá beneficiar as
mais de 13.500 pessoas com

mais de 60 anos que vivem
no município.

Neste novo local de
atendimento, a Secretaria da
Saúde centralizará a atenção
ao idoso, oferecendo acom-
panhamento médico para
doenças ligadas essencial-
mente à idade. Página 9

Escola Therezinha Annunciato
ganha ginásio esportivo

A Prefeitura de Itape-
tininga inaugurou na sexta-
feira (dia 30) o ginásio de es-
portes da EMEF Professora
Therezinha Annunciato Es-
teves Soares, na Vila Belo
Horizonte. O Executivo in-
vestiu aproximadamente R$
725 mil em toda a obra.

O ginásio conta com
arquibancada, vestiários,
sanitários e já possui adap-
tações para acolher por-
tadores de necessidades es-
peciais. Página 6

Prefeitura lança Plano
de Uso do Galpão do

Agronegócio
A Secretaria do Meio

Rural e Abastecimento rea-
liza na próxima segunda-fei-
ra (dia 9), às 16 horas, o lan-
çamento do Plano de Uso
do Galpão do Agronegócio.
Por meio desta iniciativa, a
administração municipal vai

ceder o espaço para a Coo-
perativa dos Hortifruticul-
tores do Sudoeste Paulista.
Esta ação vai beneficiar a-
proximadamente 80 pro-
dutores de Itapetininga, Pilar
do Sul, São Miguel Arcanjo
e Angatuba. Página 8

Fundo Social oferece sacolas
de tecido na feira livre
O Fundo Social dis-

ponibiliza desde o último do-
mingo uma tenda na feira li-

vre destinada à venda ou tro-
ca de sacolas ecologicamen-
te corretas. Página 12
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LEI Nº 5.266, DE 2 DE JUNHO DE 2008.
Dá o nome do Senhor Justino de Melo à via pública localizada no Bairro Biscoito Duro, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
(Projeto de Lei nº 43/2008 de autoria do Vereador Claudinei José Ramos)
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Justino de Melo, a Rua 4, localizada no Bairro Biscoito Duro, com início
na Rua 3 e término na Estrada Municipal Joaquim Ferreira de Proença, com extensão de 150.20 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 116, 5 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, a partir de 27/03/2008, de acordo com a Resolução SME nº 06/2008, de 16 de janeiro de
2008, e a Resolução SME nº 52/2008, de 22 de janeiro de 2008, no emprego de Professora de Ensino
Fundamental – PEB-II – Educação Física Temporário, da Secretaria de Educação, para o ano letivo de
2008:
NOME CLASSIFICAÇÃO
MARIA CELIA STEIDLE 29º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 117, DE 5 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 12.175 de 3 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Antonio Carlos Ferreira Lopes, Médico Pediatra, Ref. 11,
lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 3/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 118, DE 6 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 6.167 de 24 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, Thais Raymundo de Souza, Professora de Ensino Fundamental PEB – II –
Educação Física Temporária, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 24/3/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 415, DE 2 DE JUNHO DE 2008.
ROBERTO  RAMALHO  TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando os termos do art. 3° e § 1° do art.4°, da Lei Municipal nº 4.559, de 3 de outubro de 2001; e
Considerando o requerimento nº 11.616, de 29 de maio de 2008, protocolado nesta Prefeitura Municipal.
DECRETA

Art. 1º Nomear, para compor o Conselho Municipal de Educação, os seguintes membros:
I - Representante do Magistério Público Municipal de Educação Infantil
Profª Alcilene de Oliveira Tagliarine
II -  Representante do Magistério Público Municipal do Ensino Fundamental
Profª Clara Luiza Antunes Napolitano
III -  Representantes do Magistério Público Estadual
Prof. Marcelo Martim Rodrigues da Silva
Profª  Lídia de Araújo
IV -  Representantes do Ensino Superior
Profª  Elizabeth Siqueira de Oliveira
Profª  Eva Fagundes Weber
V -  Representantes do Ensino Superior Particular de 1º e 2º graus
Profª  Fabíola Rocha Fogaça Moraes
Profª  Patrícia Galrão e Cunha
VI - Representante da Diretoria Regional de Ensino
Profª  Telma Elizabete de Moraes
VII - Representante da Câmara Municipal de Itapetininga
Diretor Administrativo - Fernando da Cunha Leonel
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de
2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 416, DE 2 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe sobre aprovação de um programa para redução de uso de madeira oriunda da Amazônia e Cerrado
com garantias de origem Legal.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando competir ao Município controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando as
medidas preventivas ou corretivas pertinentes;
Considerando o volume de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa utilizados em obras e
serviços de engenharia, oriundos, especialmente, da região Amazônica;
Considerando a alta taxa de desmatamento e, ainda, a necessidade de contenção das atividades ilegais e de
valorização das atividades decorrentes do manejo florestal sustentável;
Considerando que o art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, considera crime ambiental
receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha e outros produtos de origem vegetal
sem exigir a exibição da licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da
via que deverá acompanhar o produto até o seu final beneficiamento.
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 13.675, de junho de 2008.
DECRETA
Art. 1º Fica instituído, no Município de Itapetininga, o Programa Municipal de Habitação Sustentável, sob
a coordenação da Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Rural, objetivando contribuir para o
desenvolvimento sustentável, através da qual, a Prefeitura irá designar normas para a criação de um
programa para redução do uso da madeira oriundo da Amazônia e Cerrado, exigindo garantias de origem
legal e auxiliar a fiscalização do comércio das madeiras locais, estimulando o uso de madeira sustentável
e garantindo o uso de madeira certificada.
Art. 2º Orientar e favorecer a expedição de alvarás das construções civis que incorporem os critérios da
sustentabilidade, estimulando com isso, a utilização de tecnologias para o reuso, a conservação e economia
de água das chuvas, sistemas alternativos de energia e ao uso de eco-produto e materiais naturais.
Art. 3º Para os fins deste decreto, considera-se:
I – produto de madeira de origem nativa: madeira nativa em toras, toretes, postes, escoramentos,
palanques roliços, dormentes, mourões, achas, lascas e lenha;
II – subproduto de madeira de origem nativa: madeira nativa serrada sob qualquer forma, laminada,
aglomerada, prensada, compensada, em chapas de fibra, desfolhada, faqueada e contraplacada;
III – procedência legal: produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte expedida elo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 417, DE 2 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o Art. 7º, I, da Lei nº 5.219, de 26 de dezembro de 2007,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Financeiro da Prefeitura Municipal de Itapetininga, um crédito
suplementar, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais):
02.05.01 – Secretaria de Saúde
103010009.2019 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica       R$ 500.000.00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES               R$ 500.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão cobertos por excesso de arrecadação a verificar no
exercício de 2008, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei  nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete

Itapetininga - SP, 06 de junho de 2008
Roberto Ramalho Tavares

Prefeito
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DECRETO Nº 418, DE 6 DE JUNHO DE 2008.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada a construção de Unidade
Básica de Saúde, na Vila Mazzei.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de  Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, com base nos artigos 2º e 6º do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o
imóvel abaixo descrito e caracterizados na planta e memorial descritivo, que passa fazer parte integrante
do presente Decreto, que de acordo com o  Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, matrícula nº
11.954, consta pertencer a Francisco de Assis Sampaio de Freitas e sua esposa Lídia Virardi Sampaio de
Freitas.
I – Um terreno situado nesta cidade e comarca de Itapetininga, representado por parte da Matrícula
11.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, representado pelo lote 23, e parte do lote 24,
da Quadra 2,do loteamento Vila Mazzei, na quadra completada pelas Ruas: 2, Rua Cristóvão Colombo
(ant. Rua 3), Rua Olimpio Mariano (ant. Rua 4), e Rua Otavio Ferreira (ant. Rua 1), medindo e dividindo
pela frente em 65,60 metros com a Rua 3 – Rua Cristóvão Colombo, do lado esquerdo em 50,60 metros
divide com parte do lote 24, do lado direito em 24,00 metros divide em linha curva com a Rua 4-Rua
Olimpio Mariano; e, nos fundos, em 60,00 metros divide com o lote 21, e parte do lote 22, encerrando
uma área de 2.217,00 metros quadrados.
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação,
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessárias.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos seis dias de junho de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Junho de 2008

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
Prot.021/08 Proc.006/08 Arnaldo Soares Hungria Neto Me, Prot.848/08 Proc.117/08 Mercearia Santos
Furlan LTDA Me, Prot.269/08 Proc. 048/08 Dalim Produtos Alimentícios
DEFERIMENTO DE CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA – ÁREA DE
ALIMENTOS
Prot.907/08 Proc.126/08 Rafael Branco Simões Itapetininga Me, Prot.701/08 Proc.098/08  Flavia
Cristina Freitas Oliveira
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA CANCELADOS – ÁREA DE ALIMENTOS
Proc.058/05 Zoot’s Beer Ltda Me, Proc.1396/03 Cleuza Ramos Vassão Bar Me, Proc.222/07 Vicente
Augustinho Machado Me
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE
Prot.956/08 Proc.117/04 Ailton Protásio de Almeida Júnior, Prot.871/08 Proc.017/04 Daniela Paiva
Linhares Albieri, Prot.860/08 Proc.37/04 Lins Proença Vieira, Prot.788/08 Proc.0084/02 Maria Elena
Machado Brizzotti, Prot.787/08  Proc.134/93 Adriana Peres Pegoretti Me, Prot.786/08 Proc.1082/96
Dirce Peres Pegoretti Me, Prot.974/08 Proc.370/05 R. R. Silva & Rodrigues LTDA Me
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
Prot.949//08 Proc.081/02 Luciane Donida  Bartoli - Luciana Molina de Medeiros, Prot.974/08 Proc.370/
05  R.R. Silva & Rodrigues LTDA Me - Clelson Alguz Tirabassi
Dr. Fábio dos Santos Nascimento
Diretor do Depto. de Vigilância Sanitária
Itapetininga, 07 de junho de 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PROCURADORIA JURÍDICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº. 05/2.008

RESOLUÇÃO
A Comissão Processante Permanente, devidamente nomeada por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município
(Portarias nº. 114, 277 e 278), composta pelos funcionários públicos municipais ocupantes de cargos
efetivos, Drs. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, Presidente, Amélia de Oliveira, Secretária, e João
Batista de Siqueira Santos, Membro, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para
apurar eventual falta funcional praticada pelo funcionário público F.C.P.O., Serviços Gerais, que, segundo
consta de documentos enviados pela Comissão Permanente de Sindicância, faltou injustificadamente em
128 dias de serviço, no período de março de 2.007 a fevereiro de 2.008.
A suposta conduta do funcionário viola, em tese, o dever funcional previsto no artigo 241, I (“ser assíduo
e pontual”) e a proibição funcional disposta no artigo 242, IV (“deixar de comparecer ao serviço sem
causa justificada”), ambos da Lei estadual nº. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo).
A infração supra mencionada pode configurar causa de aplicação de pena administrativa de demissão
(artigo 256, V, do EFPCESP).
Itapetininga, 04 de maio de 2.008.
Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger Amélia de Oliveira
Presidente Secretária
João Batista de Siqueira Santos

Membro

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº. 07/2.008

RESOLUÇÃO
A Comissão Processante Permanente, devidamente nomeada por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município
(Portarias nº. 114, 277 e 278), composta pelos funcionários públicos municipais ocupantes de cargos
efetivos, Drs. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, Presidente, Amélia de Oliveira, Secretária, e João
Batista de Siqueira Santos, Membro, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para
apurar eventual falta funcional praticada pelo funcionário público J.C.T., servente, que, segundo consta
de documentos enviados pela Comissão Permanente de Sindicância, faltou, injustificadamente, 68 dias do
serviço, no período de janeiro de 2.007 a dezembro de 2.007.
A suposta conduta do funcionário viola, em tese, o dever funcional previsto no artigo 241, I (“ser assíduo
e pontual”) e a proibição funcional disposta no artigo 242, IV (“deixar de comparecer ao serviço sem
causa justificada”), ambos da Lei estadual nº. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo).
A infração supra mencionada pode configurar causa de aplicação de pena administrativa de demissão
(artigo 256, V, do EFPCESP).
Itapetininga, 04 de maio de 2.008.
Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger Amélia de Oliveira
Presidente Secretária
João Batista de Siqueira Santos
Membro

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº. 08/2.008

RESOLUÇÃO
A Comissão Processante Permanente, devidamente nomeada por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município
(Portarias nº. 114, 277 e 278), composta pelos funcionários públicos municipais ocupantes de cargos
efetivos, Drs. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, Presidente, Amélia de Oliveira, Secretária, e João
Batista de Siqueira Santos, Membro, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para
apurar eventual falta funcional praticada pelo funcionário público E.A.R., vigia, que, segundo consta de
documentos enviados pela Comissão Permanente de Sindicância, faltou, injustificadamente, 62 dias do
serviço, no período de janeiro de 2.006 a janeiro de 2.007.
A suposta conduta do funcionário viola, em tese, o dever funcional previsto no artigo 241, I (“ser assíduo
e pontual”) e a proibição funcional disposta no artigo 242, IV (“deixar de comparecer ao serviço sem
causa justificada”), ambos da Lei estadual nº. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo).
A infração supra mencionada pode configurar causa de aplicação de pena administrativa de demissão
(artigo 256, V, do EFPCESP).
Itapetininga, 04 de maio de 2.008.
Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger Amélia de Oliveira
Presidente Secretária
João Batista de Siqueira Santos
Membro

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº. 09/2.008

RESOLUÇÃO
A Comissão Processante Permanente, devidamente nomeada por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município
(Portarias nº. 114, 277 e 278), composta pelos funcionários públicos municipais ocupantes de cargos
efetivos, Drs. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, Presidente, Amélia de Oliveira, Secretária, e João
Batista de Siqueira Santos, Membro, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para
apurar eventual falta funcional praticada pelo funcionário público E.E.C., vigia, que, segundo consta de
documentos enviados pela Comissão Permanente de Sindicância, faltou, injustificadamente, 45 dias do
serviço, no período maio de 2.006 a maio de 2.007.
A suposta conduta do funcionário viola, em tese, o dever funcional previsto no artigo 241, I (“ser assíduo
e pontual”) e a proibição funcional disposta no artigo 242, IV (“deixar de comparecer ao serviço sem
causa justificada”), ambos da Lei estadual nº. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo).
A infração supra mencionada pode configurar causa de aplicação de pena administrativa de demissão
(artigo 256, V, do EFPCESP).
Itapetininga, 04 de maio de 2.008.
Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger Amélia de Oliveira
Presidente Secretária
João Batista de Siqueira Santos
Membro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – Departamento de Fiscalização

E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
Itapetininga, 05 de junho de 2008.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Campos Sales
(inicio da rua) – centro – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01-02.118.0252.001, a proceder a
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Cláudio César Bassi
Diretor Departamento de Fiscalização
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2008 - PROCESSO N. º 5.449 e
5.450/2008. OBJETO: Aquisição de autoclave e Cabina de Bio-Segurança para a Secretaria de Saúde.
Considerando a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa Baumer S/A, e após a análise pela
Secretaria de Saúde, verificando-se a necessidade de readequações em relação às especificações dos produtos
requisitados, OPINAMOS pela REVOGAÇÃO do presente certame licitatório, em conformidade com as
Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002 e posteriores atualizações. Itapetininga, 02 de junho de 2008.
ROQUE LUIZ LOPES DE ANDRADES Pregoeiro Oficial.
AVISOS DE EDITAIS
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2008 - Processo nº 9.014/2008. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de Empresa especializada em
Serviços de fornecimento e confecção e óculos (armação com pares de lentes) para atendimento de
pessoas carentes do município. INICIO DA SESSÃO: Dia 20.06.2008 a partir das 10:00 horas. Itapetininga,
06 de junho de 2008. NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA. Secretário de Administração.
ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2008 – Processo nº 9.016/2008. MODALIDADE:
Concorrência Pública TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa para execução de
drenagem, Guias, Sarjetas, pavimentação e recapeamento da Av. JOSÉ LEMBO 2ª FASE num total de
1.760 m de extensão com fornecimento de material e mão de obra. ENCERRAMENTO: Dia 10.07.2008
às 09:30 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores Informações pelo Telefone
(015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio. Itapetininga, 06 de
junho de 2008. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2008 – PROCESSO Nº 271/2008 ÓRGÃO: Prefeitura do Município
de Itapetininga. CONTRATADA: Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda. OBJETO: Aquisição de álcool
combustível para atender situação de urgência, através de dispensa de licitação, objetivando manter
serviços da frota do Município. VALOR TOTAL: R$ 24.800,00 MODALIDADE: Dispensa de Licitação
N° 04/2008. FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações.
Itapetininga, 06 de junho de 2008. NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA. Secretário de Administração.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2008 PROCESSO N°: 11.851/2008 OBJETO: Contratação
das empresas credenciadas para realização de exames de diagnóstico constantes do ANEXO I e II da
referida Chamada Pública nº 03/2008. CONTRATADAS: Anexo I - 01) IBS – Instituto de Biomedicina
Santista S/S Ltda Anexo III (Jd.Mesquita/Jd.Fogaça/Varginha), no valor mensal de R$ 13.000,00; 02)
Labclin Laboratório de Analises Clinicas Anexo III – (Genefredo/Rechã/Casa do Adolescente/Capão
Alto), no valor mensal de R$ 12.400,00; 03) Laboratório de Patologia Clinica Itapetininga Anexo III –
(Belo Horizonte/Bela Vista/Chapada Grande/Chapadinha/Tupy/Alambari), no valor mensal de R$ 12.876,66;
04) Laboratório de Analise Clinica Paulista Ltda Anexo III (Vila Arruda/Morro do Alto/Gramadinho/
Taboãozinho), no valor mensal de R$ 12.800,00; ANEXO II – EXAMES ANATOMO
CITOPATOLOGICOS  1) Serviço de Anatomia Patológica e Citologia Anexo III – Todas as unidades, no
valor mensal de R$ 7.449,07. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 03/2008. FUNDAMENTO
LEGAL: artigo 25, “caput” da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. Itapetininga, 06 de junho
de 2008. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo pelo presente
EDITAL DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados, que está recebendo PROPOSTAS de
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE para captação de patrocínio das Festividades programadas pela Prefeitura
Municipal de Itapetininga para o 2º GIRO D’ITALIA – FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA, que
acontecerá do dia 08/08 ao 10/08/2008 na praça Duque de Caxias.
1) O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo.
a) As Propostas deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo
– Rua Saldanha Marinho nº 107 – centro, até as 15:00 horas do dia 16 de junho de 2008, sendo que a
abertura do envelope ocorrerá no mesmo dia às 15:30 horas com a presença de representante(s) da(s)
Empresa(s) e demais pessoas/Empresas que desejarem participar.
b) As agências deverão apresentar o percentual cobrado sobre os valores dos patrocínios, bem como o
mínimo de empresas a serem visitadas.
c) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no  saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado nos jornais, bem como será
noticiado via radio e televisão.

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo pelo presente
EDITAL DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados, que está recebendo PROPOSTAS de
empresas que desejarem se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO durante o 2º GIRO
D’ITALIA - FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA, que acontecerá do dia 08/08 ao dia 10/08/2008
na praça Duque de Caxias.
1) O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo, conforme segue.
a) Os comerciantes interessados em explorar comercialmente a praça de alimentação que será
disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante as festividades do 2º GIRO D’ITALIA
na Praça Duque de Caxias, deverão apresentar propostas na Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo –
Rua Saldanha Marinho nº 107 – centro, até  as 15:30 horas do dia 25 de Julho de 2008, sendo que a abertura
do envelope ocorrerá no mesmo dia às 16:00 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s)
e demais pessoas que desejarem participar.
b) Serão abertas barracas de comidas, bebidas, sobremesas e vinho/queijo, conforme segue o croqui anexado
na Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo.
c) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as refêrencias, sendo que deverá ser
apresentado no mínimo:-
I – Adesão mínima o recolhimento da taxa de R$ 200,00 (duzentos reais);
II – Vender apenas alimentação que condiz com a culinária típica italiana pré-estabelecida pela secretaria;
III – A compra com exclusividade de empresa de bebida patrocinadora oficial do 2º GIRO D’ITALIA;
IV – Funcionamento nos dias 08 e 09 a partir 18:00 h e dia 10 das 10:00 h até o término das festividades
(previsto para no máximo 0:00 h);
V – O pagamento de multa R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima;
d) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo pelo presente
EDITAL DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados, que está recebendo PROPOSTAS de
empresas que desejarem se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO durante o 2º GIRO
D’ITALIA - FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA, que acontecerá do dia 08/08 ao dia 10/08/2008
na praça Duque de Caxias.
1) O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo, conforme segue;
a)Os comerciantes interessados em explorar comercialmente a praça de alimentação que será disponibilizada
pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante as festividades do 2º GIRO D’ITALIA na praça Duque
de Caxias, deverão apresentar propostas na Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo – Rua Saldanha
Marinho nº 107 – centro, até  as 15:30 horas do dia 25 de julho de 2008, sendo que a abertura do envelope
ocorrerá no mesmo dia às 16:00 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais
pessoas que desejarem participar.
b) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que deverá ser
apresentado no mínimo:-
I – Adesão mínima o recolhimento da taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais);
II – Não vender bebidas destiladas;
III – Vender apenas água, refrigerante e cerveja;
IV – A compra com exclusividade de empresa de bebida patrocinadora oficial do 2º GIRO D’ITALIA;
V – Obrigação de não fornecer lata ou garrafa, mas tão somente as bebidas em garrafa plástica ou copo
descartável;
VI – Funcionamento nos dias 08 e 09 a partir 18:00 h e dia 10 das 10:00 h até o término das festividades
(previsto para no máximo 0:00 h);
VII – Não vender bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos.
VIII – O pagamento de multa R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima;
c) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga. Itapetininga, 03 de junho de 2008. FÁBIO REGINO SACCO
Secretário da Cultura, Esportes e Turismo.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO



PÁGINA 6 7 DE JUNHO DE 2008

A Prefeitura de Ita-
petininga inaugurou na sex-
ta-feira (dia 30) o ginásio de
esportes da EMEF Pro-
fessora Therezinha Annun-
ciato Esteves Soares, na Vila
Belo Horizonte. Com esta
obra, a administração muni-
cipal beneficiará os 520 alu-
nos que freqüentam a escola.

O Executivo investiu
aproximadamente R$ 725 mil
em todo empreendimento. O
ginásio possui 1.222,76 m²
de área total, conta com ar-
quibancada, vestiários e sa-
nitários e já possui adaptações
para acolher portadores de
necessidades especiais.

Além de possuir es-
trutura para sediar jogos de
futsal, basquetebol, vôlei e
handebol, o local tem um
palco com 32 m² para apre-
sentações escolares.

A EMEF Professora
Therezinha Annunciato Es-
teves Soares abriga 18 tur-
mas, sendo seis classes de
2º ano e quatro de 3º, 4º e 5º
anos cada. A escola foi a se-
gunda o município a receber
um laboratório de informá-
tica. Desde o último ano, os
alunos têm acesso a uma sa-
la multimídia com 20 compu-
tadores e retroprojetor.

Prefeitura inaugura ginásio esportivo
 da escola Therezinha Annunciato

A Secretar ia  da
Promoção Social realiza
neste sábado (dia 7), das
9 às 13 horas, mutirão
para cadastramento, reca-
dastro e plantão de dú-
vidas sobre o Bolsa Fa-
mília no Distrito do Re-
chã. A iniciativa acon-
tecerá na EMEF Profes-
sora  Jul ie ta  Rol im da
Silva, localizada à Rua
Justino Machado Meira, 151.

Esta será a segun-
da vez em 2008 que a
equipe da  Prefe i tura
visitará o local. Durante o
primeiro mutirão, realiza-
do em março,  foram
efetuados por volta de
120 atendimentos. Em

Mutirão do Bolsa Família será realizado no Rechã
função da grande de-
manda apresentada, a
administração municipal
decidiu voltar ao Distrito
ainda este ano.

Por  meio desta
ação, além do Rechã, a
Secretaria da Promoção
Social esteve no Tupi,
Gramadinho e Morro do
Alto, totalizando aproxi-
madamente 350 famílias
favorecidas. Atendendo
a pedidos da população
do Distrito da Concei-
ção, a administração mu-
nicipal fará um mutirão,
no dia 21 de junho, na
EMEF Senhora Maria
Gomes dos Santos (Rua
São Bento, 222).

Para participar da
atividade, os moradores
devem levar RG, CPF, Título
de Eleitor, Carteira de Tra-
balho, holerite do último mês
(se estiver registrado), conta
de luz atualizada e Certidão
de Nascimento do filho
(menores de 6 anos e 11 me-
ses precisam apresentar também
a Carteira de Vacinação).

O Bolsa Família é um
Programa do Governo
Federal de transferência
dire ta  com condicio-
na lidades que beneficia
famílias com renda per capita
de até R$ 120 por mês. Em
Itapetininga, mais de 5 mil
famíl ias  são ass is t idas
pela iniciativa.

Os professores e
alunos do 5º ano do En-
sino Fundamental da Rede
Municipal de ensino de
Itapetininga iniciaram os
trabalhos para participar
da Olimpíada de Língua
Portuguesa. O projeto é
uma parceria entre o Mi-
nistério da Educação
(MEC) e a Fundação Itaú
Social, com a coordenação
do Centro de Estudos e

Rede Municipal de ensino
participa de Olimpíada de

Português
Pesquisas, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec).

Neste ano, a Olim-
píada de  Língua Por-
tuguesa  -  Escrevendo
para o Futuro oferecerá
propostas de formação
dos educadores, seja nas
orientações peda-gógicas
dos  mater ia is  ou na
participação em encontros
para reflexão sobre práticas
educativas, com o objetivo

de aprimorar o processo de
escrita dos alunos.

A Rede Municipal
de ensino participará na
categoria I – gênero
Poesia, com o tema “O
lugar onde eu vivo”,
enquanto a Rede Estadual
de ensino concorrerá nas
categorias II e III – gêneros
Memórias e Artigo de
Opinião, abordando o
mesmo tema.
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A Prefei tura  de
Itapetininga iniciou re-
centemente a construção
da 2ª etapa do Hospital
Regional. Com a obra, a
unidade passará a contar
com mais 2.197 m² de área
const ruída ,  local  es te
destinado para os centros
cirúrgico e nutricional.

O novo espaço se-
rá dividido em dois pavi-
mentos. No andar térreo
vão funcionar o centro
nutricional e dietético,
responsável pela elabo-
ração da dieta pré e pós-
operatória dos pacientes,
e o vestiário para os pro-
fissionais que trabalham
no hospital. No primeiro
piso,  será  insta lado o
centro cirúrgico, compos-
to  por  c inco sa las  de
cirurgia, duas salas para

Segunda fase do Hospital Regional
 inclui construção de UTI neonatal

recuperação, seis leitos
de UTI neonatal e dois
le i tos  de  recuperação
para recém-nascidos.

Ao todo,  devem
ser investidos aproxima-
damente R$ 2,5 milhões na
obra, que já será adaptada
às condições de acessi-
bilidade.

O projeto inicial da
2ª  e tapa do Hospi ta l
Regional foi readaptado e
traz melhorias em relação
à estrutura do primeiro
bloco construído: este
prédio  não deve usar
gesso acartonado (Dry-
wall) para a edificação
das paredes internas (as
divisões serão de alve-
naria) e o sistema de cap-
tação de águas pluviais
do te lhado foi  aper-
feiçoado.

A Cooperita (Coope-
rativa de Reciclagem de
Itapetininga) aumentou re-
centemente o número de co-
operados de 27 para 53. Em
breve, outras quatro famílias
devem ser incorporadas à
sociedade. Esta expansão foi

Cooperativa de reciclagem
dobra número de trabalhadores

motivada principalmente
para abrigar as pessoas que
viviam dos recursos prove-
nientes do depósito de lixo
a céu aberto do Bairro
Capão Alto.

Com a incorporação
de novos membros, a Co-

operita também mudou para
uma sede com cerca de 2 mil
m², localizada à Vila Aurora
(antigo galpão da Ceagesp),
aproximadamente quatro
vezes maior que a anterior.
Neste local, os cooperados
já trabalham na triagem do

material coletado e na pren-
sagem dos recicláveis para
comercialização. A estima-
tiva é de que, com os novos
trabalhadores, a produção,
que atualmente gira em tor-
no de 20 a 22 toneladas ao
mês, aumente de duas a três vezes.

A cooperativa conta
com o apoio da Prefeitura,
que oferece a área para se-
paração do material recolhi-
do e três caminhões de co-
leta. Além de colaborar com
o meio ambiente e diminuir
a quantidade de lixo do mu-
nicípio, a Cooperita bene-
ficia diretamente mais de 150
pessoas entre trabalha-
dores e seus dependentes.
Os membros da cooperativa
trabalham uniformizados
(camiseta verde com o nome
Cooperita estampado) de
segunda a sexta, recolhen-
do materiais recicláveis, tais
como papel (sulfite, jornais,
revistas e papelão), plástico,
metais e vidro.

· Segunda-feira
Manhã: Vila Barth, Vila São José e Jardim Itália.
Tarde: Vilas Serafim, Nova Itapetininga I e Nova Itapetininga II.
· Terça-feira
Manhã: Jardins Marabá, Mesquita e Vieira de Moraes; Vilas São
Jorge, Popular, Novo Horizonte, Oliveira, Maciel, Leonor, São João,
Aurora, Vendramini; Rua Dr. Coutinho e ruas transversais.
Tarde: Vilas Grace, Judite, Larizatti, Pedro, Olho D´Água, Orestes e
Rocha; Parque da Lagoa; Rua Alfredo Maia e ruas transversais.
· Quarta-feira
Manhã: Centro  Comercial; Vilas Rosa, Nova, Maria e Santana
(abaixo da linha férrea).
Tarde: Vilas Santana (acima do ribeirão dos Cavalos), Piedade e
José Salém; Jardins Leonel e Santa Inês.
· Quinta-feira
Manhã: Centro Expandido; Ruas Fernando Prestes e João
Evangelista; Avenidas Dr. Lobato, Padre Albuquerque, Antônio
Vieira de Moraes, Francisco Válio, Sarutayá e ruas transversais;
Vilas Monteiro e Aparecida.
Tarde: Vilas Regina, Rio Branco, Reis e Hungria; Jardins Maria
Luiza, Leonel, Paulista e Brasil.
· Sexta-feira
Manhã: Jardins Fogaça, Monte Santo, Athenas do Sul e Shangrilá;
Vilas Alves, Rubens e Alvorada.
Tarde: Jardins Casa Grande e das Rosas; Vilas Belo Horizonte,
Carvalho e Arruda.

Roteiro de coleta
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 435 DE 2 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor José Antônio da Silva
(Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2008 de autoria do Vereador Danilo Silva)
Geraldo Miguel de Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1° Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor José Antônio da Silva.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 2 de junho de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

A Prefeitura de Ita-
petininga, por intermédio
da Secretaria do Meio
Rural e Abastecimento,
realiza na próxima se-
gunda-feira (dia 9), às 16
horas, o lançamento do
Plano de Uso do Galpão
do Agronegócio. Por meio
desta iniciativa, a admi-
nistração municipal vai
ceder o espaço para a
Cooperativa dos Hortifru-
ticultores do Sudoeste
Paulista por tempo inde-
terminado.

Com esta ação, a
Secretaria do Meio Rural
vai beneficiar aproxima-
damente 80 produtores de
Itapetininga, Pilar do Sul,
São Miguel Arcanjo e
Angatuba.  A estrutura
servirá de ponto de reu-
nião, seleção, armaze-

Cooperativa de Hortifruticultores
 usará Galpão do Agronegócio

namento e distribuição de
hor ta l iças ,  legumes,
frutas e outros produtos
da agricultura familiar.

A cessão de uso
tem por objet ivo pro-
mover o desenvolvimento
das cadeias produtivas
de frutas e hortaliças,
melhorar a renda dos pro-
dutores,  agregar valor
aos produtos por meio da
venda direta aos pontos
finais de distribuição e
fortalecer Itapetininga
como pólo regional de
desenvolvimento.

O  G a l p ã o  d o
Agronegócio foi cons-
t ruído pela  Prefei tura
c o m  r e c u r s o s  r e p a s -
sados pela  Secretaria da
Agricul tura  e  Abas-
tecimento do Estado de
São Paulo, por intermédio

da Coordenadoria  de
Desenvolvimento dos
Agronegócios .  A uni-
dade,  que funciona à
Avenida Doutor  José
Lembro, nº 1.845 (Jardim
Bela  Vis ta) ,  possui
aproximadamente 1.000
m².

A Cooperativa dos
Hortifruticultores, recém-
criada, conta com o apoio
técnico da Casa da Agri-
cultura Municipalizada,
que também tem auxi-
liado na elaboração de
p r o j e t o s  e  n a  m o b i -
lização dos produtores.
Para o uso do Galpão,
os cooperados terão o
auxí l io  f inance i ro  do
Banco do Brasil, dentro
do Programa de Desen-
volvimento Regional
Sustentado (DRS).

O posto SEBRAE
de Itapetininga informa
que até o dia 11 de ju-
nho poderão ser feitas
a s  i n s c r i ç õ e s  p a r a  a
Mega Artesanal 2008 –
um evento voltado para
o setor  de ar tesanato,
que ocorrerá no Centro
de Exposições Imigran-
tes ,  na  c idade de São
Paulo, entre os dias 2 a

Posto SEBRAE recebe
inscrições para Mega Artesanal 2008

6 de julho.
A Mega  Ar tesa-

nal ocorre anualmente e
oferece demonstrações
e  c u r s o s  c o m o  o  d e
papel  rec ic lado,  mar-
c e n a r i a  a r t e s a n a l ,
p i n t o r e s ,  e s c o l a  d e
a r t e sana to ,  e sco la  de
p i n t u r a ,  p a l e s t r a s  e
patchwork (trabalho com
retalhos), além de outros

eventos paralelos.
Para informações

s o b r e  o  v a l o r  d a
i n s c r i ç ã o ,  h o r á r i o s  e
outras dúvidas, o posto
do SEBRAE encontra-
s e  n a  R u a  C a m p o s
Sales, nº 230, e é aberto
no horário das 9 às 16
h o r a s .  O  t e l e f o n e  d e
contato é o (15) 3272-
9210 ou 3272-9218.

A Prefeitura de Ita-
petininga informa que o car-
tão alimentação dos funcio-
nários municipais será recar-
regado dia 10 de junho (ter-
ça-feira). O benefício, no
valor de R$ 60, foi instituído
em maio e é voltado a todos
os servidores.

Ao todo, mais de

Cartão alimentação será
recarregado dia 10 de junho

3.000 pessoas  entre
funcionár ios  a t ivos  e
inativos são favorecidos
pelo cartão. A implan--ta-
ção deste auxílio teve por
objetivo dar ao funciona-
lismo a possibilidade de
escolher produtos e mar-
cas de sua preferência.

Como ocorreu no

mês de maio, o cartão será
recarregado sempre no dia
10. A administração muni-
cipal ressalta que, antes de
efetuar as compras, o servi-
dor sempre deve observar o
saldo existente no cartão, o
que poderá ser feito junto
aos estabelecimentos cre-
denciados.
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A Prefeitura de Itape-
tininga inaugurou no último
sábado (dia 31) a sede do
Programa Ambulatorial a
Pessoas Idosas (PAPI). O
evento aconteceu na pró-
pria unidade, anexa ao
CEAMI (Centro de Aten-
dimento à Melhor Idade).
Por meio desta iniciativa,
pioneira em toda a região, o
Executivo deverá beneficiar
as mais de 13.500 pessoas
com mais de 60 anos que
vivem no município.

Neste novo local de
atendimento, a Secretaria da
Saúde centralizará a atenção
ao idoso, oferecendo acom-
panhamento médico para
doenças ligadas essencial-
mente à idade, tais como
Doença de Alzheimer,
Doença de Parkinson,
osteoporose, entre outras.

O ambulatório conta
com uma equipe multi-
disciplinar, composta por
geriatra, enfermeiro, psicó-
logo, fisioterapeuta, fono-
audiólogo, dentista, nutri-

Prefeitura inaugura ambulatório
 voltado para o idoso

cionista e assistente social,
fornecendo atenção integral
às pessoas com mais de 60
anos. O atendimento no
PAPI é efetuado somente
mediante  encaminha-
mento das unidades de
saúde.

Além dos proce-
dimentos executados na
própria sede, posterior-
mente está prevista a
execução de cursos de capa-
citação para acompa-
nhantes de idosos, os quais
devem começar ainda este ano.

Com a implantação
do PAPI, a Prefeitura espera
dar mais qualidade de vida
à população acima de 60
anos, aumentar a expecta-
tiva de vida no município e
atuar de forma preventiva
nas doenças ligadas à
idade.

O Ambulatór io
funciona de segunda a
sexta das 7 às 16 horas.
Outras informações po-
dem ser conseguidas pelo
telefone (15) 3373-7275.

A Controladoria-
Geral da União (CGU),
com o apoio da Prefeitura
de Itapetininga, promo-
veu durante terça e quarta
(dias 3 e 4), das 8:30 às 18
horas ,  o  Programa de
Fortalecimento da Gestão
Públ ica .  A inic ia t iva
aconteceu no pólo  da
Universidade Aberta do
Brasil (UAB) e reuniu
cerca de 40 represen-
tantes de 15 municípios
da região.

Esta atividade teve
por objetivo orientar as
prefeituras quanto aos
aspectos técnicos ineren-
tes ao funcionamento do
sistema de controle inter-
no, visando a melhorar a
fiscalização de gastos

CGU e Prefeitura realizam curso para
fortalecer gestão pública

públicos.
Durante  os  dois

dias de capacitação, os
gestores receberam infor-
mações sobre a rede de
proteção de  controle
interno e externo, plane-
jamento e execução de
atividades de auditoria,
controle da aplicação dos
recursos federais pelos
municípios, entre outros.

Esta foi a segunda
capaci tação desenvol-
vida pela CGU em parceria
com a adminis t ração
municipal  em I tapet i -
ninga. Em novembro de
2007, a Controladoria já
havia realizado um curso
de Fomento ao Controle
Social e à Capacitação de
Agentes Públicos Muni-

cipais, voltado a agentes
públicos,  conselheiros

municipais e lideranças
comunitárias para orientá-

los quanto à transparên-cia,
à responsabilização e à

necessidade do cumprimen-
to dos dispositivos legais.
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Campanha de vacinação
contra poliomielite acontece dia 14

A Secre ta r i a  da
Saúde realiza no sábado
(dia 14) a primeira fase
da Campanha Nacional
de Vacinação contra Po-
liomielite, que tem como
slogan “Tem que vaci-
nar, não pode bobear!”.
De acordo com a expec-
t a t i v a  d a  Vi g i l â n c i a
Epidemiológica, cerca de
12 mil crianças devem
ser imunizadas em Itape-
tininga.

A campanha é vol-
tada para todos os infan-
tis com idade entre 0 e 5
anos incompletos. Du-
rante a última vacinação,
no final de agosto de 2007,
12.022 crianças foram
aos postos de saúde.

Todas  as  unida-
d e s  d e  s a ú d e  d e v e m
participar da campanha
de vacinação. Na área
urbana, o atendimento
será das 8 às 17 horas e,
na zona rural, das 8 às
16 horas. A Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
S e c r e t a r i a  d a  S a ú d e ,
disponibilizará cerca de
200 pessoas para a ini-
ciativa.

P a r a  r e c e b e r  a
d o s e  c o n t r a  a  P o l i o -
mielite, os pais ou res-
ponsáveis devem levar
a criança à unidade de
saúde mais próxima de
sua residência (não se
esquecer da carteirinha
de vacinação).

A Prefeitura de Itapetininga realiza neste
sábado (dia 7) mutirão contra a dengue para
beneficiar a população da Vila Prado e Conjunto
Habitacional Nisshinbo do Brasil. Segundo a
previsão, das 8 às 13 horas, período em que a
equipe de controle de vetores trabalhará nos
locais, cerca de 500 imóveis serão visitados.

Este será o sétimo arrastão organizado
em 2008 pela Vigilância Epidemiológica. Por
meio desta ação, 5.128 domicílios foram
vistoriados neste ano. Com a iniciativa, a
administração municipal tem por objetivo
orientar a população sobre as formas mais
eficazes de combater o mosquito Aedes aegypti,
transmissor da doença, e inspecionar os imóveis
para eliminar possíveis criadouros do vetor da
dengue e outros animais peçonhentos.

Mesmo com todo o empenho da
Vigilância Epidemiológica no combate ao Aedes
aegypti, o município registra 234 focos do
mosquito. No entanto, nenhum caso nativo de
dengue foi confirmado (apenas um caso
importado).

A Prefeitura de Itapetininga pede a
colaboração de toda população no combate aos
criadores do mosquito, evitando deixar locais
de água limpa parada.

Mutirão contra dengue
espera visitar 500 imóveis no sábado
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A Prefeitura de
Itapetininga realiza na
próxima segunda-feira (dia
9), às 19 horas, a última
reunião preparatória para
dar orientações sobre o
funcionamento do Orça-
mento Participativo, prestar
contas e exibir como o
Orçamento Municipal é
elaborado. O encontro
acontecerá na Creche/EMEI
Norma Suardi de Aguiar,
localizada à Avenida Doutor
José Lembo, 1.571 (Jardim
Bela Vista), e deve reunir os
moradores desta localidade,
da Vila Sotemo, da Vila
Nastri e adjacências.

Até a última quinta-
feira (dia 5), a administração
municipal já havia efetuado
seis reuniões, totalizando
aproximadamente 550
pessoas participantes. Nes-
te sábado (dia 7), às 16
horas, acontece o encontro
da EMEF Professora Jandy-
ra Vieira Marcondes – Rua

A Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo
da Prefeitura de Itapetininga
divulgou as tabelas com os
próximos jogos da 2ª edição
do Campeonato Municipal
Varzeano de Futebol. Os

A cidade de Itape-
tininga participará da 12ª
edição dos Jogos Esta-
duais do Idoso (JEI), que
ocorrerá entre os dias 11
a 15 de junho na cidade

Reuniões do Orçamento Participativo
terminam na segunda

General Carneiro, 400
(Centro).

Estas reuniões são
abertas a toda população da
região. Para participar basta
comparecer aos locais do
evento. Com esta ação, a
Prefeitura de Itapetininga
espera preparar a população
para que a partir de 2009 ela
participe da elaboração do
Orçamento e tome decisões
sobre os investimentos.

Esta será a primeira
vez que o Executivo utilizará
o processo de participação
direta da população no
planejamento e acompanha-
mento da execução orça-
mentária. Com a iniciativa,
a administração municipal
tem por objetivo dividir
com os cidadãos a de-
finição de prioridades nas
pol í t icas  públ icas  e
investimentos e conferir
ainda mais transparência
aos mecanismos deci-
sórios.

Domingo terá mais de 10 jogos pelo Campeonato Varzeano
próximos jogos serão no
domingo (dia 8), com
disputas a partir das 08:45
horas nos campos do
Derac, Chapadinha, Clube
dos Veteranos, A.A.I. e
CASI.

A segunda edição
do Campeonato Varzeano
começou no dia 13 de abril
deste ano, com 43 equipes
que jogam em duas divisões: a
especial e a de acesso, respecti-
vamente, 1ª e 2ª.

Itapetininga participa dos
 Jogos Estaduais do Idoso

de São José dos Campos.
Ao todo, treze atletas re-
presentarão o município
nas modalidades de vôlei
feminino, natação e damas.

A primeira competi-

ção será contra a cidade
de Franca,  no dia  12
(quinta-feira), no jogo de
voleibol feminino. No
sistema de eliminação de
chave de três.

A equipe  de  c i -
c l i s m o  d o  D e p a r t a -
m e n t o  M u n i c i p a l  d e
Esportes, Rec reação  e
Lazer  da  Prefe i tura  de
I t a p e t i n i n g a  p a r t i -
c i p o u  n a  c i d a d e  d e
A m e r i c a n a ,  n o s  d i a s
1 7  e  1 8  d e  m a i o ,  d e

Ciclismo participa de prova
do Campeonato Paulista

p r o v a  v á l i d a  p e l a  3 ª
e tapa  do  Campeonato
Paulista.

N o  s á b a d o  ( d i a
1 7 ) ,  p e l a  c a t e g o r i a
sênior B, os atletas de
I t a p e t i n i n g a  f i c a r a m
com a 3ª e 5ª colocação.
Com esse resultado, o

segundo  co locado  no
ranking geral da cate-
gor ia  é  represen tan te
do município, restando
duas etapas para o final
do campeonato.

J á  n a  c a t e g o r i a
sub 30, a prova o correu
no domingo.
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O Fundo Social dis-
ponibiliza desde o último
domingo (dia 1º) uma tenda
na feira livre da Avenida
Peixoto Gomide destinada à
venda ou troca, por peças
de inverno ou cobertores, de
sacolas ecologicamente
corretas. Os interessados
terão as quintas e os domin-
gos, até 15 de junho, para
adquirir o produto.

Com a iniciativa, além
de diminuir o uso de sacolas
plásticas, a Prefeitura de Ita-
petininga espera aumentar a
arrecadação da Campanha
do Agasalho e gerar uma
nova fonte de renda para as
alunas do curso de Costura
Industrial (oferecido pelo
Fundo Social), responsá-
veis pela confecção das
sacolas de tecido.

Depois do dia 15 de
junho, a população poderá
adquirir as sacolas ecologi-
camente corretas na unida-
de profissionalizante do
Fundo Social, localizada à
Rua Aristides Lobo, 282 –
Centro.

Fundo Social terá tenda na feira
livre até dia 15 de junho

O Programa Casa
do Adolescente realizou
na última sexta-feira (dia
6) a 2ª Balada da Saúde e
Cidadania. A iniciativa
aconteceu simultanea-
mente nas sedes I e II da
instituição.

Esta ação teve por
objetivo oferecer aos jo-
vens de 10 a 18 anos diver-
são e serviços preventivos
visando à saúde integral e
ao exercício da cidadania.
Para isso, foram oferecidas
oficinas que abordaram di-
versos temas, entre eles se-
xualidade, uso de subs-
tâncias psicoativas, higie-
ne bucal, nutrição e cida-
dania.

Além destas ativi-
dades, foram efetuados
agendamento de consultas
ginecológicas, coleta de

Casa do Adolescente promove 2ª Balada da Saúde e Cidadania
material para exame Papa-
nicolau, vacinação contra
a hepatite B e testes rá-
pidos de HIV, tudo dis-
ponibilizado gratuitamen-
te. Durante o evento tam-
bém houve emissão de do-
cumentos, como RG e Cer-
tidão de Nascimento.

A atividade contou
com a parceria da Vigilân-
cia Epidemiológica, CREAS
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência
Social), CRAS (Centro de
Referência da Assistência
Social), OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil),
SENAC (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comer-
cial), Conselho Tutelar, Co-
ordenação de Saúde Bucal
e SAMI (Serviço de Aten-
dimento à Mulher Itapeti-
ningana).
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