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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

O Governo Federal
iniciou recentemente a
construção do prédio do
Centro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet). A uni-
dade vai entrar em funcio-
namento do próximo ano e
oferecerá, já a partir do
primeiro semestre de 2009,
os cursos de Mecânica
Industrial e Eletrotécnica.
Posteriormente também
serão implantados em Ita-
petininga, de forma gradual,
os cursos de Eletrônica,
Edificações e Informática.

A vinda do Cefet
para o município é fruto de
uma parceria entre a Pre-
feitura e o Governo Federal.
A administração municipal
foi responsável pela aqui-
sição do terreno de mais de
50 mil m² na Avenida João
Olímpio de Oliveira, onde o
Centro vai funcionar, ter-
raplenagem da área e ela-
boração do projeto arquite-

Prédio do Cefet de Itapetininga
 começa a ser construído

tônico e executivo do prédio.
Além disso, o Exe-

cutivo também vai implantar
três laboratórios de infor-
mática e efetuar a manu-
tenção, limpeza, segurança
e serviços de jardinagem
durante dois anos, tota-
lizando investimentos da
ordem de R$ 1,25 milhão
entre contrapartidas realiza-
das e futuras. Já o Governo
Federal deverá destinar
cerca R$ 5,5 milhões para a
construção do Centro, aqui-
sição de equipamentos e
mobiliário, além de R$ 2,5
milhões por ano em ma-
nutenção.

Com a iniciativa,
mais de trinta municípios
distribuídos entre as micror-
regiões de Itapeva, Tatuí,
Capão Bonito e Itapetininga
serão beneficiados. O Cefet
deverá oferecer por volta de
1.200 vagas quando estiver
funcionando plenamente.

O Departamento de
Saúde Bucal realizou durante
esta semana uma série de
palestras educativas para
alunos da rede municipal para
celebrar o Mês dos Bons
Dentes. As atividades aconte-
ceram na sede da APCD (As-
sociação Paulista de Cirurgiões
Dentistas) e contaram com a
participação de aproxima-
damente 700 crianças.

Durante o evento, os
alunos assistiram a filmes edu-
cativos, a exposições com
profissionais da área de odon-
tologia e puderam participar de
exercícios feitos nos escovó-

Alunos participam de palestras educativas sobre higiene bucal
dromos. Também foram dis-
tribuídos kits com escova e creme
dental para os participantes. Com
a iniciativa, a Prefeitura de
Itapetininga teve por objetivo
ensinar às crianças a forma
adequada de realizar a higiene da
boca, agindo assim de forma
preventiva.

Participaram da
atividade alunos da Creche/
EMEI Professora Iracema
Augusta R. Teixeira, Creche/
EMEI Professora Angelina
Turelli Vieira, Creche/EMEI
Itamac, Creche/EMEI Aninha
e EMEI Professora Zilá de
Freitas Marão.

A Prefeitura de Itapetininga informa que as co-
memorações do dia 28 de outubro – Dia do Funcionário
Público – serão antecipadas para segunda-feira (dia 27),
com a instituição de Ponto Facultativo.

Com relação aos serviços públicos, a Prefeitura
informa que a coleta de lixo ocorrerá normalmente na
segunda e na terça-feira. Na área da saúde, o atendimento
será normal no Pronto-Socorro Municipal e no Hospital
Regional. Quanto às UBSs (Unidades Básicas de Saúde),
apenas a unidade da Vila Rio Branco funcionará, no horário
das 14 às 22 horas. Também não haverá aula na segunda-
feira para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Segunda-feira será
ponto facultativo
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 455, DE 20 DE OUTUBRO DE 2008.

Dispõe sobre transposição de dotação no orçamento vigente e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais com base no art.
7º, II, da Lei nº 5.219 de 26 de dezembro de 2007, e
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o  nº 26.876, de outubro de 2008:
DECRETA
Art. 1º O Departamento de Finanças da Municipalidade, efetuará transposição de dotação do orçamento vigente, no valor de R$
310.000,00 (trezentos e dez mil reais):
Da
02.02.01 – Secretaria de Administração
041230004.2006 – 3390.30  - Material de consumo R$       80.000,00
Para
02.02.01 – Secretaria de Administração
288460004.2044 – 4690.71  – Principal da Divida Contratual Resgatado R$       80.000,00
Do
02.03.07 – Fundeb
123610005.2068 – 3390.30 – Material de Consumo R$       40.000,00
123650037.1055 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$     140.000,00
Para
02.03.02 – Ensino Fundamental
123610005.1003 – 4490.51 – Obras e Instalações R$      40.000,00
123650037.1004 – 4490.51 – Obras e Instalações R$    140.000,00
Do
02.06.02 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente
082430014.2035 – 3390.30 – Material de Consumo R$      50.000,00
Para
02.06.02 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente
082430014.2035 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$      50.000,00
TOTAL DAS TRANSPOSIÇÕES R$    310.000,00
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 456, DE 20 DE OUTUBRO DE 2008.
Regulamenta o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com a Lei nº 5.264, de 27 de maio de 2008, e
Considerando o requerimento nº 12.849, de 11 de junho de 2008, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS será composto conforme discriminação abaixo:
I – Secretário Municipal de Obras;
II – seis membros do Poder Público Municipal:
a) um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
b) dois representantes da Secretaria Municipal de Promoção Social;
c) um representante da Secretaria Municipal Obras;
d) um representante da Secretaria Municipal do Meio Rural;
e) um representante da Câmara Municipal;
III – seis membros eleitos diretamente pela população envolvida nos projetos e programas habitacionais das Áreas de Interesse
Social;
§ 1º Os membros do CMHIS e seus respectivos suplentes serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para
um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser renovado uma única vez por igual período.
§2º O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente, sendo entregue Certificado de Participação ao final de sua
gestão ao conselheiro que tenha no mínimo 50% de presença nas reuniões do Conselho Municipal de Habitação de Interesse
Social – CMHIS.
Art. 2º Os seis representantes da população envolvida em projetos habitacionais existentes nas Áreas de Interesse Social do
Município de Itapetininga serão eleitos por voto aberto da seguinte maneira:
I – a equipe social da Secretaria Municipal de Promoção Social, em conjunto com a Secretaria de Gabinete promoverá reuniões,
tendo como referência cada uma das regiões atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social.
II – eleição de um representante e do seu respectivo suplente em cada uma das reuniões de acordo com a participação acima
mencionada;
III – registro dos representantes eleitos em ato própria de cada uma das seis reuniões.
IV – os candidatos a representantes da população envolvida em projetos habitacionais nas Áreas de Interesse Social do Município
de Itapetininga deverão obedecer os seguintes critérios:
a) residir na região por período mínimo de 01 ano;
b) estar envolvido em Movimentos Sociais ou Associação de Moradores;
c) ter idade mínima de 18 anos.
Art. 3º As decisões do CMHIS serão tomadas pelo critério de maioria simples, em reuniões que contem com a presença de pelo
menos 2/3 dos seus membros.
Art. 4º O CMHIS poderá, sempre que necessário ao seu perfeito funcionamento, constituir comissões e grupos de trabalho,
compostos por seus membros ou especialistas, para a realização de tarefas específicas relacionadas com o cumprimento de suas
atribuições.
Art. 5º O CMHIS poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito a voto, técnicos e dirigentes da Prefeitura
Municipal de Itapetininga e especialistas para prestar depoimento ou oferecer informações e opiniões julgadas necessárias ao

cumprimento de suas finalidades.
Art. 6º O membro do CMHIS que faltar a duas reuniões consecutivas ou a três reuniões alternadas, não justificadas, perderá o seu
mandato, sendo substituído pelo seu suplente até que seja nomeado o novo membro.
Art. 7º O CMHIS funcionará como última instância de recurso para o julgamento do mérito de interpelações promovidas por
terceiros e relacionados com a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS.
Art. 8º O CMHIS se reunirá em instalações da Prefeitura Municipal de Itapetininga, podendo, eventualmente realizar as suas
reuniões em local que se mostre conveniente a realização de suas atividades.
Art. 9º As decisões do CMHIS, sempre que de interesse público, deverão ser divulgadas por meio de comunicados escritos aos
interessados, ou através de editais publicados nos meios de comunicação.
Art. 10 O CMHIS fixará em Regimento Interno as normas complementares que regerão o seu funcionamento.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 457, DE 20 DE OUTUBRO DE 2008.
Regulamenta o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com a Lei nº 5.264, de 27 de maio de 2008,
Considerando o requerimento nº 12.848, de 11 de junho de 2008, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º A administração do FMHIS será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS do Município de Itapetininga
à qual, sem prejuízo do Art. 20 da Lei nº 5.264 de 27 de maio de 2008, enquanto órgão administrador do FMHIS terá a competência de:
I - contribuir para elaborar políticas de habitação de interesse social do Município a partir das diretrizes de
desenvolvimento urbano, e submete-las ao CMHIS e outras instâncias previstas em lei;
II - apresentar os programas anuais de habitação de interesse social do Município, para aprovação do CMHIS;
III - definir estratégias para garantir as fontes previstas em lei e obtenção de recursos para o FMHIS;
IV - responsabilizar-se tecnicamente pela qualidade dos produtos gerados pelo plano de trabalho anual definido e aprovado
pelo CMHIS;
V - elaborar e manter atualizado o cadastro das famílias em condições de serem atendidas pelos programas e projetos
desenvolvidos pelo FMHIS;
VI - propor e estabelecer critérios para a classificação e concessão de financiamentos das famílias inscritas mediante a
aprovação do CMHIS;
VII - elaborar planos de comercialização atendendo os critérios de classificação aprovadas pelo CMHIS e observadas a
concessão de subsídios estabelecidos por este Decreto e demais normas do CMHIS;
VIII - Acompanhar a execução do orçamento e dos planos de aplicação anuais e plurianuais dos recursos do FMHIS,
controlando, avaliando e auditando a execução de programas habitacionais em que haja alocação de recursos do FMHIS;
IX - Celebrar convênios e contratos;
X - Celebrar e garantir, por instrumentos jurídicos, isoladamente ou em conjunto com outros órgãos e/ou entidades do
Município, Parcerias Público-Privadas;
XI - Expedir os normativos relativos à locação dos recursos do FMHIS, conforme deliberado pelo CMHIS;
XII - Encaminhar anualmente ao CMHIS prestação de constas dos recursos transferidos para o FMHIS;
XIII - Prestar apoio técnico ao CMHIS;
XIV - Analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos;
XV - Outras ações que se façam necessárias ao pleno desenvolvimento das suas atribuições como administradora do FMHIS.
Art. 2º. A aplicação dos recursos do FMHIS em áreas urbanas deve se submeter à política de desenvolvimento urbano expressa
no Plano Diretor, Lei Complementar n° 19 de 19 de janeiro de 2007.
Art. 3º. A aplicação dos recursos do FMHIS, em complemento ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei 5264 de 27 de maio de 2008,
deverá ter os seguintes objetivos:
a. Garantir recursos de caráter permanente para o financiamento de programas e projetos de habitação no município de
Itapetininga, priorizando o atendimento da população de mais baixa renda;
b. Criar condições para o planejamento a médio e longo prazo com vistas à erradicação do déficit habitacional no Município;
c. Garantir à população do município de Itapetininga o acesso a uma habitação digna e adequada, com equidade, em
assentamentos urbanos seguros, salubres, sustentáveis e produtivos;
d. Promover e viabilizar, com equidade, o acesso e as condições de permanência na habitação;
e. Promover a substituição de habitações localizadas em áreas de risco e de preservação ambiental;
f. Garantir recursos de caráter permanente, a fundo perdido, quando as famílias atendidas não tiverem condições de arcar
com o reembolso do benefício;
g. Servir de apoio financeiro reembolsável, quando as famílias tiverem condições de arcar com o reembolso do benefício;
h. Destinar-se à contrapartida de aplicação de recursos de contratos e convênios realizados com entidades públicas,
privadas e organizações não governamentais, nacionais e/ou estrangeiras.
Art. 4º. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS arcará com as despesas pelos seguintes serviços, cujos
valores e percentuais serão definidos pelo CMHIS:
a. Administração dos recursos do FMHIS vinculados a contratos, convênios;
b. Aplicação dos recursos nos programas e projetos previstos nesta Lei, na razão do número de famílias atendidas;
c. Custeio de projetos vinculados aos programas previstos nesta Lei;
d. Manutenção do Sistema Informações habitacionais de Interesse Social - SIHIS;
e. Outros aprovados pelo CMHIS.
Art. 5º. Os recursos do FMHIS destinam-se exclusivamente à consecução de seus objetivos, devendo as eventuais disponibilidades
serem aplicada em operações financeiras que assegurem no mínimo o valor aquisitivo da moeda.
Art. 6º. O FMHIS irá proporcionar condições de financiamento aos beneficiários finais dos programas habitacionais desenvolvidos,
através de seus recursos, mediante plano de comercialização apresentado pela Secretaria de Obras e Serviços e aprovado pelo
CMHIS, observadas as seguintes condições:
a. plano de comercialização deverá ser elaborado mediante a apuração do custo final do empreendimento considerado a
totalidade dos valores desembolsados pelo FMHIS, atualizados monetariamente, não se admitindo a qualquer título a exclusão
de elementos cuja realização tenha ocorrido total ou parcialmente de recurso do fundo;
b. o prazo de contrato será definido pela Secretaria de Obras e Serviços, operadora do FMHIS, e homologado pelo
CMHIS;
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c. dos contratos de financiamento constará cláusula de atualização monetária, incluindo índice de periodicidade de
correção de saldo devedor e prestação mensal;
d. a prestação mensal, considerando inclusive a parcela relativa ao seguro habitacional, taxa de
administração e outros eventuais acessórios. Não deverá ultrapassar 30% (trinta por cento) da renda máxima determinada para
o empreendimento.
Art. 7º. Os financiamentos concedidos pelo FMHIS não serão objetos de taxa de juros, sendo vedado qualquer instrumento que
não objetive exclusivamente a atualização monetária do valor financiado.
Art. 8º. Em função da renda familiar efetiva do beneficiário final, as prestações mensais poderão ser objeto de subsídios, assumido
pelo FMHIS, conforme resolução do CMHIS, em acordo com os artigos 24 e 25 da Lei 5.264 de 27 de maio de 2008.
Art. 9º. O CMHIS fixará através de resolução, um percentual de comprometimento renda/prestação de acordo com a composição
familiar, renda familiar, prazo de financiamento e saldo devedor.
Art. 10º. Os subsídios concedidos serão objeto de revisão periódica por parte da Secretaria de Obras e Serviços que determinará
a redução ou ampliação do benefício segundo normas do CMHIS.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 458, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.
Dispõe sobre a aprovação do desmembramento, de propriedade de João Carlos de Oliveira.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, a vista do que consta do processo protocolado sob o n.º 24.196 de 17 de setembro de 2008, requerido por João Carlos
de Oliveira, conforme termo de verificação da efetivação  das obras de infra-estrutura do parcelamento.
Considerando que a CETESB aprovou o desmembramento.
Considerando que o Setor de Engenharia manifestou a respeito pela aprovação do desmembramento, em nome de João Carlos de
Oliveira, conforme documento arquivados nesta Prefeitura; e
Considerando que o referido empreendimento apresenta as obras de infraestruturas mínimas, prevista na Lei 6766/79, de
conformidade com o termo de verificação:
DECRETA
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o desmembramento, de propriedade de João Carlos de Oliveira, CPF 00299834875; objeto
do processo administrativo nº 24.196/08, tendo por objeto o imóvel localizado no lado par da Rua Acácio de Moraes Terra
esquina com o lado par da Rua Baltazar Lorenzetto, distante 130,00 metros da esquina com a Rua Francisco Weiss Junior,
constante na matricula nº 68.402 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, distribuído em 37 lotes, sendo 36 lotes, e
área institucional representada pelo lote 37 com 1.500,00 m², devidamente Aprovado pela CETESB conforme Licença de Operação
de Desmembramento nº 46000022, de 29 de junho de 2006, e processo de Desmembramento protocolado sob o nº 13.530, de 29
de maio de 2007.
Art. 2º 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 vinte e dois dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LÚCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº459,  DE 24 DE OUTUBRO DE 2008.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à construção de Unidade Escolar.
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 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do
artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os requerimentos nº 6.312, de 26 de março de 2008 e nº 27.103, de 24 de outubro de 2008,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o imóvel urbano, objeto das
Matriculas nº 1.811 e 1.812, que de acordo com o Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, consta pertencer ao  HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO JOSÉ S/A  e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPETININGA.
I – Um imóvel urbano, localizado na rua Padre Albuquerque,  944, no município e comarca de  Itapetininga no Estado de São
Paulo, abaixo descrito e caracterizado na planta e memorial descritivo, que passam fazer parte integrante do presente decreto,
dentro das seguintes medidas e confrontações: Um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado par da Rua Padre
Albuquerque, esquina com Jorge Ozi, na quadra completada pelas Ruas Coronel Fernando Prestes e Antonio Fogaça de Almeida,
no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 1,
localizado no lado par da Rua Padre Albuquerque, esquina com a Rua Jorge Ozi; deste, segue até o vértice 2, no azimute
184°45’16", em uma distância de 72,00 metros, confrontando com a Rua Jorge Ozi; defletindo à direita segue até o vértice 3, no
azimute 275°11’15", em uma distância de 55,60 metros, confrontando com a Rua Coronel Fernando Prestes; defletindo à direita
segue até o vértice 4, no azimute 4°45’30", em uma distância de 32,20 metros, confrontando com imóvel de propriedade de
Antonio Fernandes; defletindo à direita segue até o vértice 5, no azimute 94°45’16", em uma distância de 5,00 metros; defletindo
à esquerda segue até o vértice 6, no azimute 4°45’16", em uma distância de 40,00 metros, confrontando do vértice 4 ao vértice
6, com imóvel de propriedade de Salomão de Moraes; defletindo à direita segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute
de 95°27’24", em uma distancia de 50,60 metros, confrontando com a Rua Padre Albuquerque, encerrado uma área de 3.810,07 m².
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 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
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, revogado o Decreto nº 343, de 22 de junho de 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 245, DE 17 DE OUTUBRO 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 sob o nº 26.308, de 14 de outubro de 2008,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sônia Maria Lisboa Mastromauro, Servente, Ref. 03, lotada na Secretaria da Promoção
Social, a partir de 17 de outubro de 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 246, DE 17 DE OUTUBRO 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 sob o nº 26.496, de 16 de outubro de 2008,
resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Adriana Ferreira Toledo, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação,
a partir de 16 de outubro de 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 247, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, com base na Lei Municipal nº 4.497/2001, resolve:
Art. 1º Nomear, em comissão, no cargo de Diretor Técnico e de Planejamento, Ref. V, lotado na Secretaria de Obras e Serviços,
Adilson Ramos, a partir de 13 de outubro de 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 248, DE 22 DE OUTUBRO 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 sob o nº 26.816, de 21 de outubro de 2008,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Rosana Aparecida Melo de Oliveira da Silva, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05,
lotada na Secretaria de Educação, a partir de 20 de outubro de 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 249, DE 22 DE OUTUBRO 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 sob o nº 26.854, de 21 de outubro de 2008,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Fábio Cristiano Prestes de Oliveira, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na Secretaria de
Obras e Serviços, a partir de 10 de outubro de 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2008 – PROCESSO Nº 15.054/2007 OBJETO: contratação
de empresa para locação de som para eventos a serem realizados pela secretaria de Cultura, Esporte e Turismo no ano de 2.008 e
2009 pelo período de 12 meses. O Secretário de Cultura, após constatar que no edital do presente certame licitatório, há necessidade
de retificações em relação a composição dos lotes componentes do Anexo I. Com as alterações, o presente certame licitatório terá
a sua data de abertura modificada para o dia 11/11/2008 às 10:00 horas, na Sala de Reuniões do Pregão, localizado na Praça dos
Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá, Itapetininga/SP. A presente retificação ficará a disposição no site da Prefeitura Municipal
www.itapetininga.sp.gov.br e será encaminhada aos que já retiraram o edital e encaminharam o comprovante de retirada do edital.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2008 - Processo nº 15.056/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço Unitário por Lote OBJETO: Aquisição de equipamentos Odontológicos para a Secretaria de Saúde.
INICIO DA SESSÃO: Dia 12.11.2008 a partir das 10:00 horas.
REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 128/2008
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos interessados que o Edital de
Pregão Presencial nº 128/2008 (Ata de Registro de Preços), Processos n° 15.049/2008, que após adequações necessárias foi
retificado e dessa forma fica alterada a data de abertura conforme segue: MODALIDADE:Pregão Presencial (Ata de Registro de
Preços) TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde. INICIO DA SESSÃO:
Dia 12.11.2008 a partir das 15:00 horas.
REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2008
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos interessados que o Edital de
Pregão Presencial nº 129/2008 (Ata de Registro de Preços), Processos n° 15.050/2008, que após adequações necessárias foi
retificado e dessa forma fica alterada a data de abertura conforme segue: MODALIDADE:Pregão Presencial (Ata de Registro de
Preços) TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos para a Secretaria de Saúde. INICIO DA
SESSÃO: Dia 13.11.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2008 - Processo nº 15.057/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial
(Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de medicamentos  para a Secretaria de Saúde.
INICIO DA SESSÃO: Dia 14.11.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2008 - Processo nº 15.058/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial
(Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de botijões de gás de cozinha de 13kg para a
Merenda Escolar. INICIO DA SESSÃO: Dia 14.11.2008 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2008 - Processo nº 15.059/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial
(Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio para a Secretaria de
Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 14.11.2008 a partir das 16:00 horas.
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATADA: Jardiplan Urbanização e Paisagismo Ltda. CONTRATO: 111/2008
PROCESSO N°: 18.449/2008 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 85/2008 OBJETO: Serviços de sinalização horizontal
com aplicação de termoplástico extrudado, espessura de 0,3mm, com fornecimento de material, mão de obra e equipamento de
adição de microesferas retrorefletivas, para a Secretaria de Obras e Serviços. ASSINATURA: 23.10.2008 VIGÊNCIA: 60 dias.
FUNDAMENTO: Artigo 57, §1º, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATADA: Fercan Construções e Incorporação de Imóveis Ltda. CONTRATO: 204/
2006 PROCESSO N°: 14.607/2006 MODALIDADE: Tomada de Preços nº 75/2006 OBJETO: Execução de obras de reformas,
ampliação, serviços complementares e projetos executivos completos, para o Fórum da Comarca de Itapetininga – SP – F.A.M:
Fórum Acoplado Modulado. ASSINATURA: 04.09.2008 VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 60 dias. FUNDAMENTO: Artigo 57,
§1º, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e cláusula segunda item 2.1 do contrato.
TERMO DE ADITAMENTO CONTRATADA: Icocital Artefatos de Concreto Ltda. PROCESSO: 4.770/2008 MODALIDADE:
Pregão Presencial n.º46/2008  CONTRATO N°: 80/2008 OBJETO: fornecimento de lajotas pré moldadas sextavadas em concreto
(30X30X8) cm com faces laterais perpendiculares, resistência mínima de 30 MPa com consumo mínimo de 300 kg de cimento por
m³. VALOR: O valor unitário das 22.800 unidades remanescentes de lajotas pré moldadas sextavadas em concreto, passe de R$
1,66 para R$ 1,75. ASSINATURA: 01.10.2008 FUNDAMENTO LEGAL: Com base no 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações e cláusula sexta itens 6.1 a 6.4 do contrato.
TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2008-1 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
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de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial nº 109/2008 (Ata de Registro de Preços) CONTRATADA: Fernando
Zulian de Carvalho ME. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$103.410,00. ASSINATURA: 30.08.2008 OBJETO: Aquisição de
gêneros alimentícios (leite fermentado, requeijão e queijo tipo petit suisse) – Merenda Escolar para a Secretaria de Educação.
VIGÊNCIA: 12 meses PROPONENTES: 01.
EDITAL DE JULGAMENTO CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2008 - PROCESSO Nº 15.013/2008 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na
elaboração de serviços de execução para operação e manutenção de resíduos sólidos, para recuperação do atual “vazadouro”
controlado pelo Município de Itapetininga/SP, conforme especificações (termo de referência) e projeto de readequação. A Comissão
Permanente de Licitação torna público o julgamento das propostas onde foram CLASSIFICADAS as empresas, na seguinte
ordem: 01)Monte Azul Ferraz Engenharia Ambiental Ltda ME, no valor de R$ 940.856,00; 02) AEA Engenharia e Meio
Ambiente Ltda no valor de R$ 1.008.060,75; 03) Tesla Engenharia e Comércio Ltda no valor de R$ 1.110.414,00; 04) Ecopav
Construção e Pavimentação Ltda no valor de R$ 1.182.674,80 e 05) Transpolix Ambiental Serv. De Limpeza Pública e Privada
Ltda no valor de R$ 1.193.346,50. O critério utilizado para fins de julgamento foi o menor preço global. As empresas licitantes
ficam intimadas para se quiserem interpor recursos.
HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2008
O Prefeito Municipal faz saber que após decorrido prazo recursal fica HOMOLOGADO a CONCORRÊNCIA PÚBLCIA N.º 07/
2008 Processo nº 15.002/2008 OBJETO: Contratação de empresa para a construção da EMEF na Vila Florestal, neste Município.
EMPRESA: Construtora Nigosky & Nigoski Ltda. Itapetininga, 23 de Outubro de 2008. ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Outubro de 2008
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
Prot.1348/08 Proc.243/08  Rogeria Fernanda Pontes Itapetininga, Prot. 259/08 Proc.1372/08  Benedito Dos Santos Junior
Bar- ME.
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E/OU CEVS – ÁREA DE ALIMENTOS
Proc. 587/06 Olga de Oliveira Rocha  ME , Proc.263/04 Janice de Jesus Maricato da Silva- ME , Proc.137/08 Ma Yecheng - Me
, Proc.403/06 Florida Bueno de Campos , Proc.251/06 Ivana Dias Delaroli - ME , Proc.253/05 Rodolfo Luiz Ferreira Padaria-
ME , Proc.0076/08  Cibele Aparecida Fogaça de Barros Almeida- ME , Proc.162/07 Mauro Lacerda Rocha Mercearia- ME ,
Proc.048/05  Joel Luiz Teixeira  Barrocal - ME , Proc.357/05 Reudes Narvaes - ME ,  Proc.429/07 Carlos Alberto Guedes Rolim
Me  , Proc.763/01 Lucía Gonçalves dos Santos Itapetininga ME , Proc.258/08 Angeli Andrade Frigieri Tabacaria- ME ,Proc.
763/01  Lucia Gonçalves Dos Santos Itapetininga –ME .
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – ÀREA DE ALIMENTOS
Prot.1378/08 Proc.102/08  Comercial Eldorado Itapetininga Ltda ME .
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE  ADVERTENCIA -  ÁREA DE ALIMENTOS
Proc.166/08 Francisco Heleno AIP Nº 562.
BAIXA DE  RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
Prot.1410/08 Proc.149/08 Alessandra  Cristina Corrodoni Dos Santos – Eliane Terra  Nunes -  Crefito-66622 F Substituto I ,
Prot.1420/08  Proc.0093/01  ROFP - Serviços De Dedetização E Sanitização  - Eurico Pires Neto   - CREA Nº 0700121071
Substituto 02 .
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
Prot.123/08 Proc.210/087 Drogaria Center Ltda  - Aniele Fernanda da Silva - CRF Nº 47657 ,  Prot.1403/08 Proc.4637/96
Rosely Larizzatti Itapetininga ME – Bruna Larizzatti Minali   - CRF 41.285 .
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO- ÁREA DA SAÚDE
Prot.1209/08 Proc.181/08 Jessé Gouvea de Oliveira Me , Prot.223/08  Proc.156/08  Equipe de Pericias Médico Legal  de
Itapetininga , Prot.1366/08 Proc.255/08 Soraya Leonel Fogaça .
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE   LICENÇA  DE FUNCIONAMENTO –ÁREA DA SAÚDE
Prot.1373/08 Proc.103/02 José Ciro de Paula Barreira , Prot.1374/08 Proc.142/02 Orlando Francisco  Cardoso , Prot. 1383/
08 Proc.282/005 Loraine Reigota De Mello , Prot.1382/08 Proc.059/02 Sérgio Aparecido Garcia , Prot.1387/08 Proc.141/02
Jorge José Ozi , Prot.1384/08 Proc.138/98 Carlos Amadeu De Oliveira Vieira , Prot.1275/08 Proc.065/02 Unidade  De Diagnóstico
Itapetininga  S/C Ltda   , Prot.1276/08 Proc. 0023/98 Unidade De Diagnóstico de Itapetininga Ltda , Prot.1276/08 Proc.0023/
98 Unidade de Diagnostico de Itapetininga Ltda . Prot.1277/08 Proc. 022/06 Unidade De Diaggnóstico de Itapetininga S/C
Ltda  . Prot.1278/08  Proc.1326/96 Unidade De Diagnóstico De Itapetininga  Ltda.
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -  ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO-ÁREA DA SAÙDE
Prot.1386/08 Proc.149/08  Alessandra Cristina  Corradini Dos Santos .
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E/ OU CEVS
Proc.237/08 Sheila Cristine Conde Macedo  , Proc.264/06 Celso Garcia  , Prot.484/06 Eliel Ribeiro ,  Proc.995/02  Maria

Aparecida de Almeida Corrêa  , Proc.0041/08 Fernanda Aparecida de Oliveira , Proc.0034/07 Luciana da Silva Camporez ,
Proc.1422/08 Alexandre Fortunato & Fortunato - ME
DEFERIMENTO DO LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
Prot.1318/08 Proc. 233/08  DDM. Serviços Médicos Ltda .
Dr. Fábio dos Santos  Nascimento
Diretor do Depto. de Vigilância  Sanitária.
Itapetininga , 24 de outubro de 2008.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

1º -   INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -  OBJETO:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  Permanente de  Sindicância e
conforme Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e seus  §§, serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com
referência aos fatos relatados contra o Funcionário Público Municipal E. D. F.,  lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Boletim de Ocorrência nº. 124/2007, expedido pelo Plantão Policial de Itapetininga, bem  como documentos em anexo.
Itapetininga, 23 de outubro de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

1º -   INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -  OBJETO:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  Permanente de  Sindicância e
conforme Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e seus  §§, serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com
referência o furto de um estepe de veículo automóvel, pertencente ao Município, que estava sob a responsabilidade do Funcionário
Público Municipal J. R. G., lotado no Fundo Social, conforme Boletim de Ocorrência nº.  470/2008, expedido pelo Terceiro
Distrito Policial de Itapetininga.
Itapetininga, 23 de outubro de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

1º -   INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -  OBJETO:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  Permanente de  Sindicância e
conforme Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e seus  §§, serão  apuradas  possíveis  responsabilidades  com
referência ao acidente de trânsito envolvendo veículo do Município, de responsabilidade do Funcionário Público Municipal,
P. R. S., conforme Boletim de Ocorrência nº. 1367/2008, expedido pela Polícia Militar de Itapetininga.
Itapetininga, 23 de outubro de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

1º -   INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -  OBJETO:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  Permanente de  Sindicância e
conforme Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e seus  §§, serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com
referência ao acidente de trânsito, com o veículo Municipal, envolvendo o Funcionário Público Municipal,   A. C. M.,  conforme
Boletim de Ocorrência nº. 92/2008,  expedido pelo Primeiro Distrito Policial  de Itapetininga.
Itapetininga, 23 de outubro de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

1º -   INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -  OBJETO:   Conforme  Portaria  nº. 244  de  11 de  setembro de 2007,  nomeando a Comissão  Permanente de  Sindicância e
conforme Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e seus  §§, serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com
referência aos fatos relatados, referente aos Funcionários Públicos Municipais,   J. D. M. R.  e J. J. L., conforme denúncia feita por
G. F. D. L, conforme Requerimentos nºs. 25079 e 25864 de 2008.
Itapetininga, 23 de outubro de 2008.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA
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A Prefeitura de Itape-
tininga realizou na última
quarta-feira (dia 22) à noite
a segunda reunião de ca-
pacitação sobre o Orça-
mento Participativo (OP). O
evento aconteceu na sede
do Departamento Técnico
Pedagógico e foi voltado pa-
ra os representantes regio-
nais eleitos nas plenárias
feitas entre maio e junho.

Durante este encon-
tro, os participantes rece-
beram informações sobre o
funcionamento do Orça-
mento Municipal, a divisão
de recursos entre as Se-
cretarias, a evolução dos
investimentos nos últimos
anos, algumas das reali-
zações da Prefeitura e os
mecanismos de transpa-
rência desenvolvidos para
acompanhar as receitas e
dispêndios da adminis-

Capacitação reúne representantes do
Orçamento Participativo

tração pública.
Com a iniciativa, o

Executivo espera formar
agentes multiplicadores, a
fim de que estes passem a
discutir e insiram os mora-
dores dos bairros no pro-
cesso de elaboração do OP.
Segundo a equipe organi-
zadora, uma nova reunião
deve ser agendada em breve.
O processo de capacitação
dos representantes regio-
nais teve início no dia 30 de
setembro. O primeiro encon-
tro foi reservado para dis-
cutir o regulamento do OP e
mostrar aos participantes as
demandas e as necessi-
dades de cada região apon-
tadas nas planárias feitas no
1º semestre deste ano. A
conclusão de todo o processo
deve gerar um calendário
indicativo de atividades para a
implantação do OP em 2009.
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A Secretaria de Edu-
cação apresentou neste mês
os trabalhos desenvolvidos
no Projeto “Encontro mar-
cado com Fernando Sa-
bino”. A atividade teve por
objetivo divulgar as obras
do autor mineiro e incen-
tivar a leitura por parte dos
alunos da rede municipal de
ensino.

Esta iniciativa teve
início em agosto e contou
com a participação de apro-
ximadamente 760 alunos de
seis unidades escolares:
EMEIF Professora Adriana
Porto Rocha, EMEF Pro-

Projeto leva obras de Fernando Sabino para escolas municipais
fessora Nazira Yared, EMEF
do Bairro do Retiro, EMEF
Fazenda Floresta Estadual,
EMEF Professora Rosa Ba-
din Vieira e EMEIF Professor
Francisco Fabiano Alves.

Durante o Projeto, a
biografia e obras de Fernan-
do Sabino foram apresen-
tadas aos alunos e, a partir
desse conhecimento, foram
propostas atividades para
desenvolver a criatividade,
produção de textos, dese-
nhos, caricaturas e outras
formas de produção artís-
tica. Além disso, o trabalho
ainda contou com drama-

tizações, leitura de biogra-
fias realizadas pelos alunos
e até mesmo a elaboração de
um vídeo sobre o tema.

Os resultados desta
atividade foram expostos na
Feira de Educação de Itape-
tininga, encerrada dia 12 de
outubro, e algumas das pro-
duções foram premiadas, de
acordo com as categorias:
Reescrita, Biografia, Carica-
tura, Desenho e Produção de
Texto. Quem perdeu a opor-
tunidade de conhecer o Projeto
ainda pode conferir os traba-
lhos desenvolvidos pelos
alunos no Centro Cultural.

Com o objetivo de
promover um espaço de
debates e troca de ex-
periências entre profis-
sionais da área da edu-
cação, a Prefeitura realiza
na próxima semana o
Encontro de Educadores
de Itapetininga e Região.
A atividade acontecerá
entre os dias 28 e 30 de
outubro, na sede social
do clube Venâncio Ayres,
localizada à Rua Júlio
Prestes, 752 – Centro.

A aber tura  do
evento  acontecerá  na
terça-feira, às 9 horas.
Logo após a solenidade,
às 9:30 horas, acontecerá
a primeira exposição, cujo
tema será  “Neuropsi -
cologia  da aprendiza-
gem”.  No mesmo dia,
serão ministradas as pa-
lestras “Música na es-
cola: reflexões sobre a
prática”, às 14 horas, e

Prefeitura realiza evento para
educadores de toda região

“Vivendo aprendendo:
motivação, liderança e
felicidade no ambiente de
trabalho”, às 19 horas.

Na quar ta-fe i ra ,
serão mais três encontros:
“Ao mestre com carinho
– um empreendimento
chamado vida”, às 9:30
horas;  “A ar te  de  en-
cantar”, às 14 horas; e
“Vivendo aprendendo:
motivação, liderança e
felicidade no ambiente de
trabalho”, às 19 horas.

No último dia de
atividades, a partir das 9
horas, o público poderá
conferir apresentações
feitas pelos alunos das
escolas municipais, es-
petáculos com profes-
sores contadores de estó-
rias, participar de atividades
recreativas, visitar a expo-
sição de fotos sobre as
ações pedagógicas desen-
volvidas na rede municipal

de ensino e conhecer os
livros e materiais de apoio
utilizados em sala de aula.
Para o encerramento, será
realizada a palestra “Fa-
míl ia  e  escola :  uma
proposta de parceria”, às
19 horas.

O Encontro de Edu-
cadores de Itapetininga e
Região é organizado pela
Secretaria de Educação,
por intermédio do De-
partamento Técnico Pe-
dagógico. O evento tem
como público-alvo pro-
fessores, gestores, coor-
denadores pedagógicos,
funcionários ligados à
área de educação, pais e
interessados no tema. As
palestras são todas gra-
tuitas e, para participar, é
necessário efetuar o ca-
dastro no site www.edu-
cadores.futuraweb.org.
Para cada exposição são
oferecidas 100 vagas.

A Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente
coordena em Itapetininga,
entre os dias 23 a 29 de
outubro, o Mutirão do Lixo
Eletrônico, com o apoio do
Comdema (Conselho de
Defesa do Meio Ambiente)
e realização da Secretaria do
Meio Rural e Abastecimento
da Prefeitura de Ita-
petininga.

O objetivo deste
mutirão é preservar o meio
ambiente, colaborando com
o recolhimento de pilhas,
baterias e celulares inuti-
lizáveis que, se depositados
no lixo comum, poderão
causar sérios danos am-
bientais. Temos, por exem-
plo, a pilha alcalina, que
possui cádmio, chumbo,
mercúrio e seus compostos,
que são altamente poluidores.

Ainda, a Prefeitura

Mutirão do Lixo Eletrônico beneficia Itapetininga
disponibiliza 25 caixas de
coleta e, posteriormente,
fará a distribuição de todo o
material recolhido para uma
empresa específica de
reciclagem deste tipo de
resíduo.

Confira os
pontos de coleta:

Sindicato Rural, Co-
légio Citizen – COC, Ita-
petininga Shopping, Casa da
Agricultura, CATI Sementes,
Supermercado Politel, Style
Magasin, Home Pisos, Co-
mercial Peixoto, Fórum, Câmara
Municipal, SENAC, Polícia
Ambiental, Escola da Cha-
padinha, Escola do Jardim Bela
Vista, Correio do Distrito do
Tupi, Correio do Distrito do
Gramadinho, Instituto Ima-
culada Conceição, SEBRAE,
FATEC, Correio de Itapetininga
e Correio do Distrito do Rechã.
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