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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A Prefeitura de Ita-
petininga finalizou recente-
mente a 1ª fase de revita-
lização do asfalto da Ro-
dovia Estadual Gladys
Bernardes Minhoto (SP
129), estrada velha para
Tatuí. Nesta etapa, foram
recuperados por volta de
650 metros, compreendidos
entre proximidades da
Avenida Marginal Ribeirão
dos Cavalos até a Estrada
Municipal Vicente Ro-
drigues Furtado (Vila Belo
Horizonte), totalizando
8.300 m² entre revitalização
e implantação de acos-
tamento.

Com a obra, a admi-
nistração municipal benefi-
cia diretamente as pessoas
que utilizam a via para in-
gressar no município, os mo-
radores das Vilas Belo Hori-
zonte e Carvalho e Jardins Casa

Estrada velha para Tatuí recebe
recuperação do asfalto

Grande e São Camilo.
A recuperação con-

tou com investimentos de
aproximadamente R$ 140 mil,
entre recursos municipais e
federais. Além disso, o
Executivo teve também a
parceria do Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER) nos serviços de
drenagem de águas pluviais.

Antes de receber a
nova capa asfáltica, a Pre-
feitura realizou também o
terraplenagem do terreno, a
execução de passeio público e
a colocação de 1.300 m de guias
e sarjetas. A administração
municipal ainda deve
implantar na via sinalização
vertical e de solo.

A Rodovia Gladys
Bernardes Minhoto (SP 129)
possui uma extensão total
pavimentada de 10,8 km (até
o presídio).

O Encontro de Edu-
cadores de Itapetininga e
Região, realizado na última
semana entre os dias 28 a
30, reuniu cerca de 4.000
pessoas entre professores,
gestores, coordenadores
pedagógicos, funcionários
ligados à área de educação,
pais, alunos e interessados
no tema. A atividade
aconteceu na sede social do
clube Venâncio Ayres e teve
por objetivo promover um
espaço de debates e troca
de experiências entre
profissionais da área.

Durante os três dias
de evento, foram realizadas
sete palestras com média de

Encontro de educadores reúne cerca de 4.000 pessoas
público de 300 pessoas
cada. Entre os assuntos
abordados nas exposições
estão a neuropsicologia da
aprendizagem, a prática da
música nas escolas, mo-
tivação e felicidade no
ambiente de trabalho, as
vivências em sala de aula, a
arte de encantar, a im-
portância da família no
aprendizado, entre outros.

No último dia do
encontro, a população pôde
conferir ainda apre-
sentações feitas pelos
alunos das escolas mu-
nicipais, espetáculo com
professor contador de
estórias, participar de

atividades recreativas no
Largo dos Amores, assistir
à fanfarra composta por
estudantes da EMEF
Professora Hilda Weiss
Trench, visitar a exposição
de fotos sobre as ações
pedagógicas desenvolvidas
na rede municipal de ensino
e conhecer os livros e
materiais de apoio utilizados
em sala de aula.

O Encontro de Edu-
cadores de Itapetininga e
Região foi realizado pela
Prefeitura de Itapetininga e
organizado pela Secretaria
de Educação, por inter-
médio do Departamento
Técnico Pedagógico.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 460, DE 27 DE OUTUBRO DE 2008.

Autoriza 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,
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Financeiro da Prefeitura Municipal de Itapetininga,
um crédito suplementar, no valor de R$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta
mil reais).
02.01.01 – Gabinete do Prefeito e Dependencias
041220002.2004 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$     100.000.00
041220002.2004 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$       30.000.00
02.02.01 – Secretaria de Administração
041230004.2006 – 3190.13 – Obrigações Patronais R$     100.000.00
288460004.2044 – 4690.71 – Principal da Divida Contratual Resgatado R$     200.000.00
02.03.01 – Gabinete do Secretario de Educação
123640048.1060 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       50.000.00
02.03.02 – Ensino Fundamental
123610005.2011 – 3390.30 – Material de Consumo R$       50.000.00
123610005.2011 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$       50.000.00
123610007.2012 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$     200.000.00
123610005.2011 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis R$       20.000.00
02.03.06 – Merenda Escolar
123060006.2014 – 3390.30 – Material de Consumo R$     150.000.00
02.03.07 – F U N D E B
123610005.2068 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$  1.200.000.00
123610005.2068 – 3191.13 – Obrigações Patronais R$     100.000.00
123650037.2068 – 3191.13 – Obrigações Patronais R$     100.000.00
02.04.01 – Secretaria de Obras e Serviços
154520034.2030 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$     200.000.00
154520034.2031 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$     100.000.00
02.05.01 – Secretaria de Saúde
103020009.2069 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$     650.000.00
02.08.01 – Secretaria do Meio Rural
267820038.2039 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$     100.000.00
02.09.01 – Gabinete do Secretario de Cultura
041220036.2016 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$       50.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$  3.450.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão as anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias.
02.02.01 – Secretaria de Administração
999999999-9999 -  Reserva de Contingência R$  1.450.000.00
02.03.01 – Gabinete do Secretario de Educação
123640048.2066 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaR$     200.000.00
02.04.01 – Secretaria de Obras e Serviços
154520026.1021 – 4490.51 – Obras e Instalações R$  1.400.000.00
164820021.1014 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     400.000.00
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$  3.450.000.00
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 vinte e sete dias de outubro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 250, DE 28 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 24.500,
de 22 de setembro de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Carlos Henrique Ferreira Gazio, do emprego de Médico
Clínico Geral, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 21 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 251, DE 28 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 27.232,
de 28 de outubro de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Deise dos Santos Muller, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 29 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 252, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, de acordo com a Resolução SME nº 12/2008, de 21 de janeiro de 2008, Artigo
21, no emprego de Professor de Ensino Fundamental – PEB-II – Educação Física Temporário,
para o ano letivo de 2008, abaixo relacionado:-
Dia 10/10/2008
NOME CLASSIFICAÇÃO
RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA AVILA 51º
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 253, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 03 de novembro de 2008, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 02/2008, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
Nome Classificação
DAGNE GABRIELA DE ALMEIDA 4º
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 EDITAL

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº  138 /2008  -  P roces so  n º  15 .060 /2008 .
MODALIDADE:  Pregão  Presenc ia l  TIPO:  Menor  P reço  Uni t á r io  OBJETO:  aquis ição
de 01 veículo zero km para a Vigi lância Sanitária da Secretaria da Saúde.  INICIO
DA SESSÃO: Dia 17.11.2008 a partir  das 10:00 horas.
O EDITAL es tará  d isponível  no  s i te  www.i tapet in inga .sp .gov.br.  Maiores  Informações
pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal  9552.  Não enviamos edi tais ,  por  fax,  e-mail  e /ou
co r re io .
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2008  ÓRGÃO: Prefeitura Municipal  de I tapetininga
P R O C E S S O  N º :  2 7 . 4 9 7 / 2 0 0 8  M O D A L I D A D E :  D i s p e n s a  d e  L i c i t a ç ã o  n º  1 0 / 2 0 0 8
CONTRATADA: Fundação  Cesgranr io .  OBJETO:  Rea l ização  da  ava l iação  ex te rna  dos
alunos dos 3º e 5º anos da Rede Municipal de Ensino – SARESP. VALOR TOTAL GERAL:
R $  2 9 . 3 4 3 , 6 0  F U N D A M E N TO :  A r t i g o  2 4  I n c i s o  X I I I  d a  L e i  F e d e r a l  n .  º  8 . 6 6 6 / 9 3
atual izadas pelas  Leis  n. º  8 .883/94 e 9.648/98.  I tapet ininga,  31 de outubro de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefe i to  Munic ipa l .
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CINCO MEMBROS DO PRIMEIRO CONSELHO TUTELAR DE
ITAPETININGA/SP 

Edital Suplementar de Convocação nº 008/2008 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, através
de sua Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no E.C.A. e nos termos das Leis Municipais nº 5.075,
de 14/06/2006 e 5.267, de 11.06.2008, faz saber que na etapa da Prova Escrita e da Avaliação Psicológica foram aprovados
quatro candidatos os quais já estão habilitados a concorrer à eleição para preenchimento das vagas do CONSELHO
TUTELAR I (Edital de Convocação nº 005/08), decorre de que existe a necessidade de que o número de membros do
Conselho Tutelar seja de cinco (5), conforme preceitua a Resolução nº 075/-1 do CONANDA, razão pela qual foi
deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a abertura deste edital, visando  com isso,
suplementar o número de aprovados, para que se possa viabilizar o pleito eleitoral e compor dessa forma o Conselho Tutelar I. 
Dessa forma, faz saber:  
I - ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
Estarão abertas durante o período de 27 de OUTUBRO a 07 de NOVEMBRO de 2.008, na sede do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua dos Expedicionários Itapetininganos, nº 1.389, das 08h00m às
16h00m, o registro dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Primeiro Conselho Tutelar de Itapetininga, para
o triênio 2008/2.011;
II – LOCAL e HORÁRIO DAS ELEIÇÕES 
O pleito será realizado no dia 16 de DEZEMBRO de 2.008, das 09h00m às 17h00m, no recinto da Câmara Municipal
de Itapetininga e, se porventura, existir algum impedimento para a realização nesse local, um outro será designado, com
antecipada divulgação. 
III – DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 
O candidato deverá, até o encerramento das inscrições, ter idade superior a 21 (vinte e um) anos de idade e poderá se
registrar perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, durante o período acima especificado,
preenchendo requerimento específico fornecido pelo Conselho e que deverá obrigatoriamente estar instruído com os
seguintes documentos:- 
a. Certidão ou documento expedido pela Justiça Eleitoral, que comprove estar no gozo dos direitos políticos;
b. Atestado de antecedentes criminais pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com data de
emissão não superior a 30(trinta) dias da data do encerramento das inscrições deste pleito eleitoral;
c. Certidão Criminal expedida pela Justiça da Comarca de Itapetininga, também com data de emissão não superior
a 30 (trinta) dias da data do encerramento das inscrições deste pleito eleitoral;
d. Cópia autenticada da cédula de identidade ou de outro documento expedido por órgão oficial que comprove o
candidato ter idade superior a 21(vinte e um) anos;
e. Atestado de residência ou declaração de próprio punho, assinado também por duas testemunhas, com firma
reconhecida de todos, comprovando ser residente neste Município há mais de dois (2) anos;
f. Certificado ou diploma expedido por Instituição Educacional devidamente cadastrado pelo MEC, comprovando
sua formação em ensino superior ou médio completo.
g. Atestado comprovando reconhecida experiência de no mínimo 01(um) ano, a ser fornecido por Entidade
cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou por entidade de reconhecido trabalho
social na comunidade, desde que voltado à criança e ao adolescente, devendo, citado atestado conter os nomes dos
profissionais com quem o candidato tenha trabalhado, para fins de consulta, o qual acrescerá um (1) ponto à nota final da
prova escrita.
h. Cópias dos Certificados de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, quando possuir, para computo
de pontuação, na nota final da prova.
IV – DA PROVA ESCRITA e AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
Somente poderão participar da prova escrita e exame psicológico os candidatos que acharem devidamente inscritos e que,
portanto, preencham, até o encerramento das inscrições, os requisitos mencionados no item III. 
Serão considerados aptos a concorrerem à eleição os candidatos que obtiverem na prova escrita nota mínima de 7,0 (sete),
versando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº8. 069/90) e forem ainda aprovados na avaliação
psicológica a ser realizada por técnico(s) pertencente(s) ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. 
V – DOS TÍTULOS 
O candidato que além do nível mínimo de escolaridade exigida, apresentar, no ato de sua inscrição, certificados de
graduação e/ou pós-graduação, terá um acréscimo em suas notas na prova escrita, nas seguintes proporções: 
a. Graduação concluída em qualquer área de atuação acrescerá um (1) ponto a nota no final da prova escrita;
b. Pós-graduação concluída / lato sensu ou certificado de Especialização concluído, de no mínimo 360 horas
declaradas no certificado reconhecido por Instituição Educacional de Ensino Superior devidamente cadastrada no MEC,
acrescerá dois (2) pontos a nota final da prova escrita;
c. Mestrado e/ou Doutorado concluído, reconhecido por Instituição Educacional de Ensino Superior devidamente
credenciada no MEC, acrescerá três (3) pontos na nota final da prova escrita.
VI) DAS DATAS DA PROVA ESCRITA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
A prova escrita será realizada no dia 26 de NOVEMBRO de 2.008, com início às 09h00m e término as 12h00m, devendo
os candidatos estar munidos de sua cédula de identidade e caneta esferográfica azul ou preta, após o horário de início não
será permitida a entrada do candidato na sala de exame. O local do exame será divulgado mediante edital e através da
imprensa local.
A prova psicológica será realizada durante a semana de 01 de DEZEMBRO de 2.008 a 03 de DEZEMBRO de 2.008, em
horário e local a serem definidos e que será divulgado mediante edital e através da imprensa local. 
VII – DAS IMPUGNAÇÕES 
a. O pedido de registro será autuado pela Comissão Eleitoral, abrindo-se vista ao Promotor de Justiça da Infância
e Juventude, para eventual impugnação, no prazo de três (03) dias, decidindo a Comissão eleitoral em igual período.
b. Terminado o prazo das candidaturas, o Presidente da Comissão Eleitoral, mandará publicar na imprensa local,
informando o nome dos candidatos registrados e fixando o prazo de três (03) dias, contados da publicação, para
recebimento de impugnação por qualquer eleitor.
c. Oferecida impugnação os autos serão encaminhados ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude para a
manifestação, no prazo de 03 (três) dias, decidindo a Comissão Eleitoral em igual período.
d. Das decisões relativas às impugnações caberá recurso à própria Comissão Eleitoral, no prazo de 03 (três) dias,
contado da intimação.
e. Vencida as fases de impugnação e recurso, o Presidente da Comissão mandará publicar edital com os nomes dos
candidatos habilitados ao pleito.
f. O candidato poderá apresentar recurso, quanto a sua classificação na prova escrita, e exclusivamente sobre
questões de legalidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados das respectivas publicações, devendo ser
protocolados na Secretaria do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Itapetininga, por petição acompanhada
das razões e endereçada a Comissão de Eleição, que decidirá pela manutenção ou reforma do ato recorrido, não havendo
direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita e/ou títulos apresentados. 
VIII – DA REALIZAÇÃO DO PLEITO 
a. A propaganda eleitoral é permitida a partir da publicação das homologações dos registros das candidaturas e até
48 (quarenta e oito) horas, que antecede a data do pleito;

b. A propaganda eleitoral é permitida, utilizando-se como norma regulamentadora a Legislação Eleitoral vigente,
inclusive, quanto às proibições e penalidades.
c. O eleitor para exercer o seu direito, se apresentará a mesa receptora, portando o título de eleitor e documento de
identidade com foto.
d. Não se admitirá voto por procuração.
e. Cada candidato poderá inscrever junto à Comissão Eleitoral, em até 48 (quarenta e oito) horas da data do pleito,
até 02 (dois) fiscais para cada mesa receptora de votos e para a mesa apuradora dos votos, atuando um de cada vez.
f. As eventuais impugnações ao processo eleitoral serão apresentadas perante Comissão Eleitoral que juntamente
com o Representante do Ministério Público, decidirão de plano, fazendo constar da ata de eleição o assunto e a decisão.
IX – DA APURAÇÃO, PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS. 
a. As mesas receptoras de votos ao término do período de votação serão transformadas em mesas apuradoras e
procederá à contagem dos votos à frente de todos os presentes, cabendo a Comissão Eleitoral a publicação do resultado
parcial e final do pleito;
b. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os candidatos apresentar impugnações que serão
decididos de plano pela Comissão Eleitoral, juntamente com o Representante do Ministério Publico; decorrido o prazo
recursal, o resultado terá o caráter definitivo;
c. O recurso das decisões das impugnações será interposto junto à Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a realização do pleito, devidamente instruído;
d. Concluída a apuração dos votos e julgados os recursos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado da eleição,
mandando publicar os nomes dos candidatos e o número de sufrágios recebidos;
e. Os (05) cinco primeiros mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais pela ordem de votação,
como suplentes;
f. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve nota maior na prova escrita, se
persistir o empate, será escolhido o que tiver maior tempo de trabalho perante instituição (ões) voltado à criança e ao
adolescente, devidamente comprovado através de documentos da respectiva Instituição;
g. Os eleitos serão nomeados Conselheiros, através de Resolução do CMDCA, devidamente acompanhada de
visto do Ministério Público e sua homologação por Decreto do Executivo Municipal, tomando posse do cargo no dia
seguinte ao término do mandato de seus antecessores.
X – DOS IMPEDIMENTOS 
a) São impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher; ascendentes e descendentes; sogro e genro ou nora;
irmãos e cunhados, durante o cunhadio; tio e sobrinho; padrasto ou madrasta e enteado;
b) Entende-se o impedimento do Conselho, na forma deste artigo, em relação à Autoridade Judiciária e Representante do
Ministério Publico com atuação na Justiça da Infância e Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital;
c) Ficam também impedidos os Conselheiros que já tenham exercido o mandato, de forma consecutiva, a exercerem outro
mandato, mesmo que sejam em Conselhos distintos. 
XI - DOS VENCIMENTOS 
O Conselheiro Tutelar, em exercício, fará jus a um subsídio atual bruto mensal, no valor de R$860,16 (oitocentos e
sessenta reais e dezesseis centavos) a ser pago pela Prefeitura Municipal, sofrendo reajustes nas mesmas datas e índices
a que forem reajustados os vencimentos dos funcionários públicos municipais.
O subsídio fixado, não gerará relação de emprego com a Municipalidade.
Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Eleição e pelo Representante do Ministério Publico.
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, afixe-se e publique-se.
Itapetininga, 23 de OUTUBRO de 2008. 
REGINA MARIA SOARES M. DE SOUZA
PRESIDENTE DO CMDCA 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2008 
CONSIDERANDO que em 22.07.2008 foi designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
a Comissão de Eleição para coordenar a Eleição dos novos Conselheiros do CONSELHO TUTELAR I , local para o
triênio 2008/2011; 
CONSIDERANDO que a data de primeiro de setembro próximo futuro foi à designada para posse dos membros do
Conselho Tutelar I; 
CONSIDERANDO que o mandado do anterior CMDCA teve sua vigência prorrogada em razão da edição da nova lei que
a disciplina;  
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 5.075/06, que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos
Tutelares prevê que o edital de eleição seja publicado num prazo mínimo de sessenta (60) dias do término do mandato
dos membros daquele Conselho, que causou prejuízo para que a Comissão de Eleição promovesse o rito normal do
processo eleitoral do Conselho Tutelar I; 
CONSIDERANDO que para respeitar os prazos dessa lei se tornou inviável a deflagração do processo eletivo;
CONSIDERANDO que em reunião datada de 29.10.2008 foram colocadas em pauta as razões acima apregoadas pela
Comissão de Eleição e que, para tanto, houve um consenso pela maioria dos senhores Conselheiros Municipal, quanto
à seguinte deliberação:
FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 31.12.2008 O MANDATO DOS SENHORES CONSELHEIROS DO CONSELHO
TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE SEJA VIABILIZADO, DENTRO DE UM TEMPO HÁBIL, O
PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA DOS NOVOSCONSELHEIROS. 
CIENTIFIQUE-SE,  mediante cópia, o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca local, MD.
Promotor de Justiça da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares I e II, bem como ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para adoção das medidas pertinentes e publicação do ato na imprensa oficial municipal.
Itapetininga, 29 de outubro de 2008. 
REGINA MARIA SOARES M. DE SOUZA
Presidente do CMDCA

ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CINCO MEMBROS
 DO PRIMEIRO CONSELHO TUTELAR DE ITAPETININGA/SP 

Edital complementar nº 009/2008  
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, através
de sua Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no E.C.A. e nos termos das Leis Municipais nº 5.075,
de 14/06/2006 e 5.267, de 11.06.2008, fez saber através do Edital Suplementar nº 008/2008 que foram abertas as
inscrições para suplementar o número de aprovados no concurso público de ingresso ao Conselho Tutelar I (Edital
Suplementar nº 008/08), no entanto, em razão de ordem administrativa o citado Edital não foi publicado no Semanário
Municipal da edição de 25.10.2008, razão pela qual foi deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente em consonância com a Comissão de Eleição, a prorrogação do prazo de inscrição desse concurso para o
período de 27 DE OUTUBRO de 2008 a 12 de NOVEMBRO de 2.008, mantendo-se inalterados todos os demais itens
do edital suplementar nº 008/2008.  
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, afixe-se e publique-se.
Itapetininga, 29 de OUTUBRO de 2008. 
REGINA MARIA SOARES M. DE SOUZA- PRESIDENTE DO CMDCA 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: Lourdes Luiz, PERÍODO: 13/10/2008 a 13/10/2009 renovável IMÓVEL:
rua: Estevão Larizatti,nº. 20 – Jardim  Brasil  FUNCIONA:  Serviço de Transporte Social  VALOR: R$
1.050,00 por mês. Assinatura Contrato 13/10/2008 Itapetininga, 29 de Outubro de 2008. Newton
Cavalcanti de Noronha Secretário da Administração, Decreto nº. 410 de 09/05/2008.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: José Tavares de Albuquerque PERÍODO: 01/10/2008 a 01/10/2009 renovável
IMÓVEL: Rua Rio Acima II FUNCIONA: Posto do Rio Acima VALOR: R$ 250,00 por mês. Assinatura
Contrato 01/10/2008 Itapetininga, 29 de Outubro de 2008.  Newton Cavalcanti de Noronha, Secretário
da Administração, Decreto nº. 410 de 09/05/2008.

Câmara Municipal de Itapetininga
ATO DA MESA Nº 12/2008

Dispõe sobre nomeação de funcionários.
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal.
R E S O L V E:
Art. 1º Ficam nomeados para preenchimento de cargos do quadro de pessoal da Secretaria da Câmara
Municipal de Itapetininga, em decorrência de aprovação em concurso público, os seguintes candidatos:
Nome Cargo Escala
Sônia Maria de Souza Ito Agente Operacional de Manutenção CE1
Sônia Maria Lisboa Mastromauro Agente Operacional de Manutenção CE1
Alexandre Ferreira da Silva Agente Operacional de Segurança CE1
Hugo Souza de Medeiros Agente Operacional de Segurança CE1
Henrique Dias Nascimento Agente Operacional de Som CE3
Vânia Cristina Leme de Souza Agente Operacional de Apoio CE3
Ana Paula Ribeiro de Aguiar de Oliveira Plens Agente Operacional de Apoio CE3
Adriana Ferreira Toledo Agente Operacional de Apoio CE3
Antônio Rolim dos Santos Júnior Agente Operacional de Apoio CE3
João Bosco Malzoni Agente Operacional de Informática CE6
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapetininga, 03 de novembro de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo              Hiram Ayres Monteiro Júnior
Presidente   Vice-Presidente
Marcos José Nanini de Oliveira            Jair Aparecido de Sene
1º Secretário 2º Secretário
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara na data supra.
Fernando da Cunha Leonel
Diretor Administrativo

ATOS DO PODER LEGISLATIVOATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 058, de 28 de Outubro de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000488/2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a
partir de 31-10-2008, a funcionária ROSELI MARIANO COSTA, Servente, Ref. 03-B, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 059, de 28 de Outubro de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000489/2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a
partir de 31-10-2008, a funcionária MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA VIEIRA, Auxiliar de
Serviço Educacional, Ref. 05-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 060, de 28 de Outubro de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000490/2008, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a

partir de 31-10-2008, a funcionária SUELI ALVES RODRIGUES MACHADO, Auxiliar de Serviço
Educacional, Ref. 05-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

PORTARIA/SEPREM/ Nº. 061, de 28 de Outubro de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM N° 000491/2008, R E S O L V E:
Artigo 1º- Conceder com fundamento no Artigo 33, da Lei Municipal nº. 4.297 de 28 de Julho de 1.999
e Emenda Constitucional nº41, de 19/12/2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do aposentado BENTO
PEREIRA RIBEIRO, a dependente NEUZA DE SOUZA RIBEIRO, esposa, a partir de 13/10/2008.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Esportes
e Turismo, informa os even-
tos que ocorrerão em come-
moração ao aniversário de
238 anos do município. A
programação, que teve início
dia 23 de outubro, com a
exposição “Encontro Marcado
com Fernando Sabino”, no
Centro Cultural e Histórico de
Itapetininga, segue até o dia
23 de novembro.

5 de Novembro
A partir das 8 horas - Haste-
amento Solene das Bandei-
ras, com apresentação de
corais infantis do município,
na Praça Cônego João Blóes
Neto (em frente à igreja Nos-
sa Senhora das Estrelas).
Às 8:30 horas – Desfile co-
memorativo com a partici-
pação de representantes da
comunidade, na Rua Dr.

Confira a programação para o aniversário da cidade
Virgílio de Rezende.
Às 18 horas – Arriamento das
Bandeiras, em frente à igreja
Nossa Senhora das Estrelas.
Às 19 horas – Missa em ação
de graças na Catedral Nossa
Senhora dos Prazeres.

5 a 9 de Novembro
Das 13 às 22 horas - 1ª Feira
de Arte de Itapetininga, na
Praça Duque de Caxias
(Largo da Catedral Nossa
Senhora dos Prazeres) –
com apresentação de gru-
pos de dança, numa rea-
lização da SUTACO (Supe-
rintendência do Trabalho
Artesanal nas Comunidades)
e Fundo Social de Solidariedade
de Itapetininga.

8 de Novembro (sábado)
14 horas – Triangular de
voleibol masculino – reali-
zado pelo Departamento
Municipal de Esportes, Re-

creação e Lazer, com o ob-
jetivo de divulgar a moda-
lidade, com a participação
das equipes de Itapetininga,
São Roque e Angatuba,
com jogos a serem dispu-
tados no Ginásio Ayrton
Senna da Silva.

9 de Novembro (domingo)
Às 8 horas – Campeonato
de Karatê-Do / Circuito da
A.C.A.K. – realizado pela
associação GATTI de
Karatê-Do de Itapetininga,
a ser realizado no Centro
Esportivo Municipal Ayrton
Senna da Silva.

12 a 16 de Novembro
Semana Regional da
Consciência Negra – com
realização da Associação
Afro Cultural 13 de Maio.
12/11 – CAFÉ CULTURA
com:
–Rosamaria Sarti De Lima

Ramos – graduada em
Letras, especialista em
Docência Universitária pela
UNASP, Mestranda em
Educação pela UNIMEP, e
pesquisadora sobre a ques-
tão da escolaridade nas co-
munidades Quilombolas do
Vale do Ribeira.
- Representantes de lideran-
ças das comunidades Qui-
lombolas do Vale do Ribeira
Comunidade IVAPORUNDUVA.
- Carlos Fernando dos Reis
Forte Filho – administrador.
O evento ocorrerá no Centro
Cultural às 20 horas.
13/11 – Peça teatral “O
Poeta Negro” - Grupo
SAVURU, no Teatro popular
do SESI, às 20:30 horas.
14/11 – Noite do Samba,
com apresentação de gru-
pos musicais da cidade, na
Praça Marechal Deodoro, às
20 horas.
15/11 – “Missa Afro-Brasi-

leira”, na catedral N. Senhora
dos Prazeres, às 19 horas.
16/11 – Show com Mar-
quinhos “Sensação”, na Praça
Mal. Deodoro, às 20 horas.

14 a 16 de Novembro
Festival do Boteco com
Show de Danilo Caymmi –
trata-se de um festival
gastronômico focado na
valorização dos produtos
culinários típicos e não-
típicos dos bares, lancho-
netes e restaurantes de
Itapetininga. Ainda, haverá
um show com Danilo
Caymmi no dia 15/11 e show
com Marquinho Sensação no
dia 16/11, ambos às 20 horas.
O festival do Boteco ocor-
rerá na Praça Marechal
Deodoro nos horários:
14/11: a partir das 18 horas
e dias 15 e 16/11 das 11:00 à
meia-noite.
22 de Novembro (sábado)

Às 20 horas - Show Musical
com Jair Rodrigues – um
dos nomes mais conhe-
cidos da música popular
brasileira se apresentará na
cidade dentro do projeto
SESC Itinerante,  na Praça
Mal. Deodoro.

30 de Novembro (domingo)
Às 8 horas - Corrida
Histórica TV TEM – Corrida
de pedestrianismo com
saída e chegada no Center
Park, localizado à Avenida
José Ozi, Marginal do Chá.
As provas são de 5 e 10 km,
podendo participar atletas
profissionais e amadores.

29 e 30 de Novembro
Corrida de MotoCross – o
dia 29 de novembro será
dedicado a treinos e, no dia
30, provas de diversas
categorias. O local ainda
será definido.
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