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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Itapetininga e toda
região tem um bom motivo
para comemorar. Em 2010
estará em pleno funciona-
mento o Instituto Federal de

IF inicia atividades já no próximo ano

Educação, Ciência e Tecno-
logia (IF), antigo Centro Fe-
deral de Educação Tecnoló-
gica (Cefet).

A unidade irá ofe-

recer os cursos de mecânica
industrial, eletrotécnica, ele-
trônica, edificações e infor-
mática. Inicialmente serão
oferecidas cerca de 400 va-

Atletas de oito países participam do I Festival
Internacional de Xadrez de Itapetininga

gas, número que deve do-
brar quando estiver em ple-
no funcionamento. A esco-
lha dos cursos que serão mi-
nistrados pela unidade foi
definida,  por meio de uma
audiência, junto represen-
tantes do executivo, legisla-
tivo, empresários e do IF,
conforme as necessidades
das indústrias locais.

De acordo com o
convênio firmado entre Pre-
feitura de Itapetininga e o
Governo Federal, o executi-
vo seria responsável pela a-
quisição do terreno de
53.322 m² na Avenida João
Olímpio de Oliveira, Jardim
Fogaça, onde a instituição
irá funcionar,  também pela
terraplenagem da área e ela-
boração do projeto arquite-
tônico e executivo do pré-
dio.

Além disso, também

está previsto que a adminis-
tração municipal implante
três laboratórios de informá-
tica e efetue a manutenção,
limpeza, segurança e servi-
ços de jardinagem durante
dois anos, totalizando da or-
dem de R$ 1,2 milhão.

Já o Governo Federal
deverá destinar cerca de R$
7.589.371,47 milhões para a
construção do Centro, aqui-
sição de equipamentos e
mobiliário, além de R$ 2,5 mi-
lhões por ano em manu-
tenção.

Inicialmente a unida-
de contratará 20 professo-
res e 18 funcionários liga-
dos à área administrativa
(quando estiver em pleno
funcionamento, a escola
contará com 60 professores
e 50 servidores ligados à
administração, contratados
mediante Concurso Público).

O novo empreendi-
mento deve beneficiar mais
de quarenta municípios dis-
tribuídos entre as microrre-
giões de Itapeva, Tatuí, Ca-
pão Bonito e Itapetininga.

A Avenida João Olím-
pio de Oliveira, onde está sen-
do construído o IF, recebe no
momento nova de rede de
esgoto. Posteriormente a
esse trabalho, deve ser ini-
ciada a implantação de gale-
rias de águas pluviais e,em
seguida, a recuperação do
asfalto de toda via.

O anúncio da vinda
do IF para o município ocor-
reu em abril de 2007, quando
Itapetininga foi uma das
selecionadas como cidade-
pólo para implantação da Es-
cola Técnica Federal. Na o-
casião, foram anunciadas
apenas 13 unidades no Es-
tado de São Paulo.

Atletas de Cuba, Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai,
Sérvia, Holanda e Espanha,
deverão estar até o próximo
domingo (4) no município,
participando do I Festival
Internacional de Xadrez de
Itapetininga.

Promovido pela Pre-
feitura de Itapetininga, em
parceria com Federação
Paulista de Xadrez(FPX), o
I Festival Internacional de
Xadrez teve início no último
dia 27 com o Campeonato
Zonal Paulista, que clas-
sificou os atletas para a se-
mifinal do Campeonato Bra-
sileiro e para o ranking mun-
dial de xadrez.

Nesse fim de sema-

na, o município será sede do
Campeonato Paulista Abso-
luto. A competição que terá
início nesta sexta-feira (2), a
partir das 13 horas no Clube
Recreativo, localizado a Rua
Monsenhor Soares, 438,
Centro, classificará o cam-
peão e o vice para a semifinal
do brasileiro e também o me-
lhor atleta itapetiningano
unrated para o II Internacio-
nal B.

Segundo a atual
administração, o I Festival
Internacional de Xadrez
contribuirá para a divulga-
ção do esporte no municí-
pio e também aquecerá a
economia local, visto que,
somente nesta sexta,

sábado e domingo são es-
perados aproximadamente
70 participantes.

De acordo com a FPX,
os atletas da cidade, cadastra-
dos na Federação Paulista
Xadrez e na Confederação
Brasileira de Xadrez, terão
suas inscrições gratuitas.

O I Festival Interna-
cional de Xadrez, além de
permitir a troca de experiên-
cias com enxadristas de
outros estados e países, irá
melhorar ainda mais o de-
sempenho dos atletas do
município, que obtiveram
resultados significativos na
modalidade nos Jogos Re-
gionais e nos Jogos Aber-
tos do Interior.

Programação:
02/10

13 horas - Abertura
14 horas – 1ª Rodada
19 horas - 2ª Rodada

03/10
 09 horas -3ªRodada
14 horas - 4ª Rodada
19 horas - 5ª Rodada

04/10
09 horas - 6ª Rodada
14 horas - 7ª Rodada
18 horas – Premiação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2009 - Processo nº 117/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Aquisição de 03 veículos zero km, tipo
motocicleta, gasolina, adaptada para uso da Guarda Municipal, conforme especificações no Anexo I do
edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 16.10.2009 a partir das 10:00 horas.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de Licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 53/
2009 - Processo n.° 075/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), que objetiva a Aquisição de veneno
(mata mato, formicida em pó e formicida granulado), para limpeza em terrenos e praças, datada de 14 de
setembro de 2009, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal
de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao
proponente: 1) Folha Viva Distribuidora Ltda Me, vencedor do Item 01 no valor unitário de R$ 7,15, no
Item 02 no valor unitário de R$ 4,70 e o Item 03 no valor unitário de R$ 18,85.
REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 15.049/
2008, que objetiva a Aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses
ASSINATURA: 17.11.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 15.050/
2008, que objetiva a aquisição de materiais odontológicos para entrega parcelada para a Secretaria de
Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 02.12.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos
preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS
REGISTRADOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), PROCESSO Nº 15.058/
2008, que objetiva a aquisição de hipoclorito de sódio para a Secretaria de Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses,
ASSINATURA: 25.11.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços da empresa vencedora,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
TERMO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2009

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 79/
2009 - Processo n.° 108/2009, que objetiva à Contratação dos serviços que proporcionem a reestruturação
e modernização da Gestão Tributaria do Município, conforme especificações dos anexos I e II que fazem
parte integrante do edital. Conforme as motivações apontadas pelo Sr. Pregoeiro Oficial, declaro
ANULADO o referido pregão, nos termos do artigo 49, 2ª parte da Lei Federal nº 8.666/93. Itapetininga,
01 de outubro de 2009. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

COMISSÃO PERMANENTE
1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 384  de  12 de  agosto de 2009,  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 no
Memorando Interno nº. 136/2009, datado de 12/05/2009, da Secretaria Municipal de Saúde.
Itapetininga, 28 de setembro de 2009
APARECIDA TELES RODRIGUES
                   PRESIDENTE

LEI Nº 5.330, DE 25 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre “abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente” e dá outras providencias.”
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:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizada abrir no orçamento vigente, um Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), junto a Secretaria da Administração,
a saber:
02.02.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Dependências
04.123.0063 - PROGRAMA PMAT
04.123.0063.1067 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente do PMAT R$ 100.000,00
04.123.0063.2084 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica       R$   50.000,00
TOTAL....................... R$ 150.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o art. 1º, serão
suportados pela operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal – BNDS/Programa de
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos – PMAT, nos termos do
art. 4, § 1º, IV.
Art. 3º Ficam criados junto ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, o
programa PMAT, passando o mesmo a ser parte integrante da Secretaria da Administração, visando
atender às disposições da lei nº 5.321, de 16 de junho de 2009.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 571, DE 25 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre “abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente” e dá outras providencias.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 5.330, de 25 de setembro de 2009.
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizada abrir no orçamento vigente, um Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), junto a Secretaria da Administração,
a saber:
02.02.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Dependências
04.123.0063 - PROGRAMA PMAT
04.123.0063.1067 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente do PMAT       R$ 100.000,00
04.123.0063.2084 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            R$   50.000,00
TOTAL....................... R$ 150.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o art. 1º, serão
suportados pela operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal – BNDS/Programa de
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos – PMAT, nos termos do
art. 4, § 1º, IV.
Art. 3º Ficam criados junto ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, o
programa PMAT, passando o mesmo a ser parte integrante da Secretaria da Administração, visando
atender às disposições da lei nº 5.321, de 16 de junho de 2009.
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 vinte e cinco dias de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 419, DE 28 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
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Considerando o requerimento nº 28.939, de 24 de setembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Denise Correa de Oliveira, Auxiliar de enfermagem, Ref. 08-
B, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 21/9/2009.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 420, DE 28 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 28.853, de 23 de setembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Designar os profissionais abaixo relacionados para, sem prejuízos de seus direitos e vantagens,
prestarem serviços juntos à Casa da Agricultura para a execução das atividades previstas no Plano
Anual de Trabalho, nos termos do Convênio celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para integração dos serviços de assistência
técnica, extensão rural e orientação dos agronegócios.
Eliane Aparecida de Oliveira – RG: 34.240.859-8
Cargo: Técnico Agrícola
Lucas Nogueira – RG: 34.240.453-2
Cargo: Técnico Agrícola
Amilton Antônio de Almeida – RG: 15.749.101
Cargo: Tratorista
Mara Lucy Tomazawa – RG: 24.227.695-7
Cargo: Auxiliar Administrativo
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Portaria nº 291, de 6 de
maio de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 421, DE 28 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 21.553, de 17 de julho de 2009, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a Conselheira Maria José de Souza Galvão, do Conselho Tutelar I, pelo prazo de
6 (seis) meses.
Art. 2º Nomear no cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar I, pelo período referente ao
afastamento citado no art. 1º, a partir de 27 de julho de 2009 o Senhor Rodrigo Furtado Borges Neto.
Art. 3º 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 422, DE 28 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 24.476, de 14 de agosto de 2009, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a Conselheira Mônica Marques da Silva, do Conselho Tutelar I, pelo prazo de
120 (cento e vinte) dias.
Art. 2º Nomear no cargo de Conselheira Tutelar, do Conselho Tutelar I, pelo período referente ao
afastamento citado no art. 1º, a partir de 17 de agosto de 2009 a Senhora Gisele Leite dos Santos.
Art. 3º 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 423, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 29.318, de 29 de setembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Paulo Sérgio Soares, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na
Secretaria da Educação, a partir de 23/9/2009.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 424, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.
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 05 de outubro de 2009, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 01/2008, devidamente homologados, nos cargos abaixo
relacionados:-
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref . 05
ÁREA 11 - BAIRRO GRAMADINHO
MICRO ÁREA - 04
Nome R.G. Classificação
LUCIANA CAMARGO 42.996.555-2 7º
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

EDITAL DE CHAMAMENTO – 058/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº. 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 05 à 09 de setembro de 2009, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº. 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Assistente Social - Ref. 11
Nome         R.G. Classificação
Regina da Rocha Gomes 30.075.158-8 11º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 30 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 059/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº. 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 05 à 09 de outubro de 2009, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº. 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
Nome         R.G. Classificação
Luciane Aparecida Cipriano 25.178.630-4 130º
Andréia de Camargo Ferreira Inocêncio 30.111.234-4 131°
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 30 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 060/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº. 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 05 à 09 de outubro de 2009, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº. 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref. 05
Nome         R.G. Classificação
Pámela dos Santos Leite 46.356.805-9 42º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 30 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

 DECRETO Nº 570, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre Convocação da 4ª Conferência Municipal da Cidade e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e considerando os termos do Decreto Federal nº 5.790, de 25 de Maio de 2.006 e a Resolução
Normativa nº 10, de 30 de unho de 2.009, do Ministério das Cidades e do Decreto Estadual nº 54.703, de
21 de agosto de 2.009, e
Considerando o constante no requerimento nº 28.420, de 18 de setembro de 2009, protocolado nesta
Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 4ª Conferência Municipal da Cidade, a se realizar até o dia 15 de dezembro de
2009, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento.
Art. 2º A 4ª Conferência Municipal da Cidade desenvolverá seus trabalhos a partir do lema Cidades para
todos e todas em gestão democrática, participativa e controle social e do tema Avanços, dificuldades e
desafios na implementação da política de desenvolvimento urbano.
Art. 3º O Secretário de Planejamento instituirá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante resolução,
a Comissão Preparatória Municipal, que deverá ter a seguinte composição:
I - Gestores, administradores públicos e legislativos municipais: 42,3%.
II - Movimentos sociais e populares: 26,7%.
III - Trabalhadores, por meio de suas entidades sindicais: 9,9%.
IV - Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano: 9,9%.
V - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais: 7%.
VI - ONGs com atuação na área: 4,2%.
Parágrafo único – À Comissão Preparatória Municipal caberá definir o critério para a eleição de delegados
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para a etapa estadual, respeitados os dispositivos legais atinentes a este processo.
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 vinte e quatro dias de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

DECRETO Nº 572, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.
Estabelece valores venais para terras rurais para o exercício de 2009 e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 29.391, de 30 de setembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Os valores venais para o exercício de 2009, de terras localizadas na zona rural do município de
Itapetininga serão definidos conforme a tabela afixada pelo Anexo I, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º Os valores da tabela inseridos no Anexo I deste Decreto, sofrerão variações, nos limites das faixas
estabelecidas, considerando os aspectos topográficos, localização, existência de mananciais, curso de água
e índice de aproveitamento.
Art. 3º Para efeito do cálculo do valor venal deverão ser consideradas também as benfeitorias existentes,
cujo valor será somado ao valor das terras estabelecido pela tabela acima.
Art. 4º As terras serão classificadas a critério dos órgãos técnicos da Prefeitura.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Setembro
de 2009, revogando as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta dias de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 425, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as informações constantes no protocolado nº 29.578, de 1º de outubro de 2009, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Amabile Franceli Pagani Rodrigues, Assistente Social da Prefeitura, para
exercer a função de Gestora e Responsável Social do Convênio a ser firmado com a Secretaria da
Habitação do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e este Município.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 075, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000584/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, a funcionária EDNÉA MOTTA RAMOS, Professora Educação Básica II -
Fundamental, Faixa 04-B, 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 N° 076, de 29 de Setembro de 2009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 000585/2009,

RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99 e
Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 30-09-2009, a funcionária IVA
CONCEIÇÃO VENÂNCIO DOS SANTOS, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-D, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 077, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000586/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, a funcionária SALETE MARIA FURIAN, Auxiliar de Enfermagem, Ref. 08-B,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 078, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000587/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, a funcionária DIVA MARIA ASSUNÇÃO STANOGA, Serviços Gerais, 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. 079, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000588/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, a funcionária FÁTIMA APARECIDA MUNIZ SPANA, Auxiliar de Enfermagem,
Ref. 08-B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 080, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000589/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº.4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, o funcionário LUIZ LEME, Carpinteiro, Ref. 05-E, lotado na Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 081, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000590/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, o funcionário JOÃO ROBERTO DE MEDEIROS, Vigia, Referência 04-D, lotado
na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 082, de 29 de Setembro de 2009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 000593/2009,
RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99 e
Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 30-09-2009, a funcionária
CECÍLIA MADALENA RODRIGUES, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-E, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 083, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
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Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000592/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, o funcionário JOÃO CARLOS CRISTOVAM MARTINS, Motorista, Referência
07-E, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 084, de 29 de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM /Nº. 000591/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 30-09-2009, a funcionária ANGELICA MARIA DE CAMPOS, Auxiliar de Serviço Educacional,
Referência 05-D, 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

COMUNICADO
O Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM informa aos  seus associados Aposentados
e Pensionistas, que estão sendo confeccionadas as carteirinhas de IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO.
Aqueles que se interessarem poderão se dirigir a Sede do SEPREM, sito a Rua Monsenhor Soares nº 66-
Centro- Nesta, munidos de 01 foto 3x4 (colorida).
Para maiores informações, gentileza contatar o Serviço de Previdência Municipal -SEPREM  através dos
fones:   15 - 32710728 ou  32717389
Itapetininga – SP, 25 de Setembro de 2009
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 20/2009

Dispõe sobre autorização para o Presidente da Câmara realizar o processo licitatório que específica, e dá
outras providências.
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
RESOLVE:
Art. 1º É concedido, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a
realização de processo licitatório visando à aquisição de três plataformas para portadores de necessidade
especiais e idosos, para instalação no prédio da Câmara Municipal.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 22 de setembro de 2009.
HELENO DE SOUZA Presidente
FUAD ABRÃO ISAAC Vice-Presidente
JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO1º Secretário
ADILSON MARCOS NICOLETTI2º Secretário
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra.
FERNANDO DA CUNHA LEONEL
Diretor Administrativo

ATO DA MESA Nº 21/2009
Dispõe sobre autorização para o Presidente da Câmara realizar o processo licitatório que específica, e dá

outras providências.
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
RESOLVE:
Art. 1º É concedido, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a
realização de processo licitatório visando à aquisição de material de escritório.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 22 de setembro de 2009.
HELENO DE SOUZAPresidente
FUAD ABRÃO ISAACVice-Presidente
JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO1º Secretário
ADILSON MARCOS NICOLETTI2º Secretário
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra.
FERNANDO DA CUNHA LEONEL
Diretor Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE  ITAPETININGA

Extrato de Aditamento de Contrato
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Super Difusora AM Ltda.
Aditamento: n° 03/2009
Objeto: Aditamento em Prorrogação do Contrato n° 06/2007.
Valor Global: R$ 7.000,00
Vigência: 02 (dois) meses, a partir do dia 18 de Setembro de 2009.

Neste domingo (4),
mais uma atração do Circui-
to Cultural Paulista se apre-
sentará em Itapetininga.
Apresentado por Leandro
Calado, o espetáculo “Mi-
micalado Show” mostra es-
quetes clássicas de mímica,
ilusionismo, mágicas, mistu-
radas as habilidades cômi-
cas de atores de ruas, caba-
rés e circos, fazendo com
que a platéia sinta a criança
que há dentro de cada um,
mesmo que por instantes.

O evento será co-

realizado pela Prefeitura de
Itapetininga, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, a partir das 16 horas, na
Quadra Poliesportiva da Vila
Paulo Ayres.

Depois de se apre-
sentar nos EUA, Europa e
Arábia Saudita, a Cia. Mimi-
calado Circo traz a São Paulo
este divertido espetáculo,
que conta a história de Mi-
mi, um palhaço abandona-
do pelo circo onde traba-
lhava e vivia por ter que re-
belado contra o proprietário

Circuito Cultural Paulista
apresenta o espetáculo
“Mimicalado Show”

do local. Para sobreviver, ele
faz um show de variedades
cômicas, como malabares,
mímica e manipulação de
chapéu.

O espetáculo é gra-
tuito, com duração de 60 mi-
nutos e classificação livre.
Realização do Governo do
Estado de São Paulo, em
parceria com o Programa de
Ação Cultural do Estado de
São Paulo (PROAC) e com a
Associação Paulista dos
Amigos da Arte – Organi-
zação Social de Cultura.
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A Secretaria de Trân-
sito e Cidadania, através do
Departamento Municipal de
Trânsito- DEMUTRAN,
dentro do Projeto “Educa-
ção no trânsito, lição de
vida”, comunica que a partir
de 01 de outubro de 2009,
expedirá credenciais as pes-
soas idosas (303/08) e por-

Credenciais começaram a ser
expedidas nesta quinta-feira

tadoras de necessidades
especiais (304/08), confor-
me determinam as resolu-
ções do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN.
Para obter a credencial, os
interessados deverão
apresentar:
Para os idosos:
2 fotos 3x4

RG;
 C.P.F;
Carteira Nacional de
Habilitação – C.N.H;
Prova de Residência no
município, através de
comprovante de pagamen-
to- IPTU, SABESP, Tele-
fônica, CPFL, Bancos, etc,
em nome do interessado;

Prova do licenciamento do
veículo de uso, com placas
de Itapetininga.
Para pessoas portadoras de
necessidades especiais:

Todos os documen-
tos mencionados acima,
além do laudo médico com
especificação do fator de
deficiência e que demonstre

dificuldade de locomoção.
O DEMUTRAN orienta aos
cidadãos em relação ao uso
da credencial, que privilegia
o uso das vagas de estacio-
namento de veículos desti-
nados exclusivamente as
pessoas idosas e portado-
ras de necessidades es-
peciais:
. O cartão somente terá va-
lidade se for apresentado o
original e preencher as se-
guintes condições:
. Estiver colocado sobre o
painel do veículo, com fren-
te voltada para cima;
. For apresentado à Auto-
ridade de trânsito ou aos
seus agentes, sempre que
solicitado;
. O cartão de autorização po-
derá ser recolhido e o ato da
autorização suspenso ou
cassado, a qualquer tempo,
especialmente se verificada
irregularidade em sua utiliza-
ção, como: o empréstimo do
cartão à terceiros, o uso de
cópia do cartão, o porte do
cartão com rasuras ou falsi-
ficado. Também serão noti-
ficados aqueles que se
constatado pelo agente que
o veículo por ocasião da
utilização da vaga especial,
não serviu para o transporte
do idoso ou do portador de

necessidades especiais,
além do uso do cartão com
a validade vencida.

A Secretaria de Trân-
sito e Cidadania, alerta ainda,
que a credencial só é válida
para estacionar nas vagas
devidamente sinalizadas
com a Legenda do idoso e
com o Símbolo Interna-
cional de Acesso, criadas
pelo órgão de trânsito.

A autorização tam-
bém permite o uso em vagas
de Estacionamento Rotativo
Regulamentado (Zona A-
zul), gratuito ou pago, sen-
do obrigatória a utilização
conjunta do Cartão de Es-
tacionamento, bem como a
obediência as suas normas
de utilização para o IDOSO
e sinalizadas com o Símbolo
de Acesso, para o portador
de Necessidades Especiais.

A Credencial terá
validade em todo território
nacional e a má utilização do
cartão, sujeitará o infrator às
medidas administrativas e
pontuações previstas em lei.

Os interessados em
retirar as credenciais, devem
procurar a Secretaria de
Trânsito e Cidadania, loca-
lizada na Avenida Tenente
Urias nº 198, Vila Nova
Itapetininga.(15) 3272-3884.

A Síndrome Alco-
ólica Fetal (SAF), termo usa-
do para descrever o dano so-
frido por alguns fetos quan-
do a mãe ingere bebidas
alcoólicas durante a gra-
videz, será tema de uma me-
sa redonda na próxima sexta-
feira (dia 02), das 13:30h ás
18h, no Anfiteatro do Pólo
Chopin Tavares de Lima –
UAB, localizado à Avenida
Cyro Albuquerque nº4750.
Realizada pela Prefeitura de

Mesa redonda nesta sexta feira discute sobre
Síndrome Alcoólica fetal

Itapetininga, por meio da
Secretaria da Saúde, a pales-
tra “Consumo Nocivo de
Álcool na vida da Mulher”,
será coordenada por Dr.
Hermann Grinfeld, pediatra
e neonatologista e abordará
os principais efeitos do álco-
ol durante a gestação.

Também será discu-
tido sobre, Diagnóstico da
Síndrome Alcoólica fetal,
Alcoolismo na Adolescên-
cia, Alcoolismo na Gravidez

e Tratamento das SAF, as-
pectos experimentais.

Sobre o SAF
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
beber de maneira crônica e
exceder-se no consumo afe-
ta o crescimento normal dos
bebês. Dentre os efeitos
prejudiciais mais freqüentes
estão:
- Malformações: no corpo,
nos órgãos internos e, em
parte dos sentidos.

- Síndrome de Down: atraso
mental.
- Deficiências orgânicas:
após o nascimento, a criança
pode apresentar incapaci-
dade de desenvolvimento
normal, dificuldades de
aprendizagem, defeitos de
caráter, pobreza mental e
espiritual.
- Morte: o excesso de álcool
pode causar um aborto.

Atualmente, 12.000
bebês no mundo nascem

por ano, com a síndrome fe-
tal do álcool. Alguns sin-
tomas podem não serem
óbvios até que o bebê com-
plete uma idade entre 3 e 4
anos.

Em palavras coloqui-
ais, a síndrome pode ser
descrita como um “invó-
lucro permanente” para o be-
bê, seu crescimento é tardio,
sua capacidade intelectual
está reduzida e apresenta
maior risco de morrer du-

rante a infância.
Perfil Dr. Hermann

Grinfeld
Especialista em Pe-

diatria pela Associação Mé-
dica Brasileira e Sociedade
Brasileira de Pediatria;  em
Neonatologia pelo Conse-
lho Regional de Medi-ci-
na,em Perinatologia pelo
Instituto Israelita de Ensino
e Pesquisa do Hospital
Albert Einstein.
Fonte: www.grinfeld.com.br
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A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, em come-
moração à Semana da Crian-
ça, lança na próxima quarta-
feira (dia 07) às 10h, na EMEF
Therezinha Annunciato
E.Soares, a Cartilha de
Alimentação Saudável.

Voltada para crianças
a partir de 06 anos, a pu-
blicação ressalta a impor-
tância de uma alimentação
balanceada, rica em legu-
mes, verduras e frutas, além
de trazer para o público in-
fantil e jovem, atividades
como desenhos, pinturas,
brincadeiras e outros
exercícios interativos.

Durante o evento,
também será apresentado o
Programa da Saúde na
Escola- PSE, desenvolvido
através de uma parceria
entre as Secretaria da Edu-

Prefeitura distribuirá cartilha
sobre alimentação saudável

cação e da Saúde.
O PSE tem como

objetivo, elevar a qualidade
de vida das crianças do en-
sino básico, proporcio-
nando o acesso às ações de
prevenção, promoção e
atenção à saúde. O progra-
ma abrange: Avaliação Nu-
tricional, Saúde bucal, fono-
audiologia, oftamologia,
psicológico.

Além disso, serão
desenvolvidas atividades
de alimentação saudável,
atividades físicas, preven-
ção ao uso do álcool, tabaco
e outras drogas. O projeto
das Secretarias também visa
a Promoção da Cultura da
Paz.

A EMEF Therezinha
Annunciato está localizada
à Estrada Municipal Vi-
cente Rodrigues Furtado, nº
1039, na Vila Belo Horizonte.

Devido ao ritmo ace-
lerado da degradação am-
biental, a recuperação de
áreas prejudicadas pela a a-
ção do homem torna-se
cada vez mais essencial para
o aumento da biodiversi-
dade vegetal e animal.

Para isso, a Prefeitura

Prefeitura realiza “Projeto de Reflorestamento
da Lagoa da Estância Conceição”

de Itapetininga, por meio da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, em parceria
com a Companhia de Sane-
amento Básico do Estado
de São Paulo (SABESP),
com a Associação de
Proteção da Lagoa da Estân-
cia da Conceição (APLEC)

e com a Associação de
Moradores da Estância
Conceição (AMORECO),
está realizando o “Projeto de
Reflorestamento da Lagoa
da Estância Conceição
(Chapadinha)”.

Os objetivos do pro-
jeto são recompor a mata,

através do plantio de 1.600
mudas de diversas espécies
arbóreas nativas de mata
ciliar e cerrado, aumentar o
nível e a qualidade da água
na lagoa, promover a
educação ambiental da
comunidade local, por meio
de plantios e mutirões de

limpeza, além de realizar o
controle biológico de
cupins do local, por meio do
fungo Beauveria bassiana,
para que as mudas desen-
volvam normalmente.

A Lagoa faz parte da
Bacia do Alto Parana-
panema e tem dimensão de
aproximada-mente 26.000
m². Estão sendo plantadas
mudas em covas de 0,50 x
0,50 x 0,50 e em espaçamento
de 3m x 2m, das seguintes
espécies: araticum, gua-
rucaia, goiaba, leiteiro, cere-
jeira do Rio Grande, aroeira,
ingá, ipê, entre outras. Para
a adubação das covas, será
utilizada a mistura de ½ parte
de solo natural (camada
superficial) e ½ parte de
esterco curtido.

O aumento da vege-
tação nativa ocasiona uma
estabilização da vazão dos
cursos d’água, diminui as
probabilidades de assore-
amento e contaminação com
agentes tóxicos provenien-
tes da agricultura, das in-
dústrias e das residências.

A Administração
Municipal vem investindo
na preservação do meio
ambiente, através de ações
de conscientização e de
recuperação de áreas
afetadas. Só neste ano,
foram plantadas aproxi-
madamente 5.000 mudas em
áreas rurais e urbanas de
Itapetininga. É papel de to-
dos, auxiliar na fiscalização
dos bens naturais do muni-
cípio.
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Nesta quinta-feira
(1), ao som da Banda Muni-
cipal e de Bob Vieira e o Gru-
po de Violeiros, aproxima-
damente 420 idosos come-
moraram o Dia  Internacio-
nal da Terceira Idade em Ita-
petininga.

Com o objetivo de
homenagear a terceira idade
do município, a Prefeitura de
Itapetininga, em parceria
com o Conselho Municipal
do Idoso organizou diver-
sas atividades na Praça Ma-
rechal Deodoro (Largo dos
Amores) e no Programa Am-
bulatorial a Pessoa Idosa
(PAPI) para celebrar a data.

Os idosos que com-
pareceram ao PAPI puderam
conferir apresentação da
Banda Municipal, também
assistir palestras preven-
tivas, peças de teatro e parti-

Dia Internacional da Terceira Idade é
comemorado em Itapetininga

cipar de aulas de alonga-
mento. Já na Praça Marechal
Deodoro (Largo dos Amo-
res), o Dia Internacional da
Terceira Idade foi comemo-
rado em grande estilo. O Gru-
po Teatral Tapanaraca, o co-
ral dos funcionários e ido-
sos do CEAMI e Bob Vieira
e o Grupo de Violeiros leva-
ram alegria a todos que pas-
saram pela praça.

Mas as comemora-
ções do Dia Internacional da
Terceira Idade, não param
por aí. No sábado (3), a partir
da 14 horas, no Lar São Vi-
cente de Paula, haverá Baile
da Terceira Idade.

Prestigie mais esse
evento em comemoração a
melhor idade de nosso mu-
nicípio. O Lar São Vicente de
Paula fica na Rua Francisco
Correia Silva, 1390.

Geração de emprego
e renda, esse é um dos obje-
tivos dos cursos de Doces
e Salgados e de Panificação
Módulo 2, promovidos pela
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Casa do Ado-
lescente e do Centro Educa-
cional Profissionalizante
Municipal/ Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem In-

Prefeitura qualifica famílias para
geração de emprego e renda

dustrial (CEPROM/SENAI).
O curso, que está

sendo ministrado para 10
pessoas, tem o objetivo de
qualificar as famílias dos jo-
vens que frequentam a Casa
do Adolescente, para que
possam aumentar a renda
familiar, através da confec-
ção e venda de pães, doces
e salgados.

As aulas são gratui-
tas e acontecem até a pró-
xima segunda-feira (5),os
alunos concluintes recebe-
rão certificado.

No mês passado o
CEPROM/SENAI e Casa do
Adolescente ministraram o
Curso de Doces e Salgados,
também voltado a famílias
de baixa renda.

Prefeitura chama artistas para
cadastro no

“Mapa Cultural Paulista”
A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está

convidando artistas nas áreas de teatro, dança, música instrumental, canto coral, vídeo,
artes visuais, fotografia, desenho de humor e literatura, para efetuar um cadastro que será
enviado aos organizadores do “Mapa Cultural Paulista”.

O objetivo é possibilitar o mapeamento cultural de todos os municípios do Estado
de São Paulo, para que possa haver uma valorização e um intercâmbio entre os artistas de
diversos segmentos artísticos.

O cadastro deverá ser efetuado até o dia 14 de outubro, no Centro cultural e Histórico,
localizado à Praça Marechal Deodoro, 305 – Centro. Informações pelo telefone: (15) 3272.5879.

Com o intuito de in-
centivar a participação po-
pular nas decisões do exe-
cutivo, a Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, realiza na
próxima quarta-feira (7), uma
audiência pública para
discutir a respeito do Plano
Decenal de Educação.

No evento, que a-

Audiência Pública do Plano Decenal de
Educação acontece na próxima quarta

contece a partir das 19 ho-
ras, no Plenário da Câmara
Municipal “Humberto Pelle-
grini”, localizado a Rua
Monsenhor Soraes, 251 –
Centro, serão apresentados
os diagnósticos da educa-
ção no município e as pro-
postas para a educação in-
fantil e o ensino fundamental
nos próximos anos.

 O plano é uma
obrigação legal do Minis-
tério da Educação, que tem
por objetivo, levar as pre-
feituras a elaborarem um pla-
nejamento democrático da
educação, em longo prazo,
assim como foi realizado com
o Plano Diretor Municipal.

Outras informações
(15) 3376.9608.
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