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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Programação especial comemora
239 anos de Itapetininga

A Prefeitura de Itape-
tininga, em parceria com a
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, preparou uma vasta
programação para comemo-
rar os 239 anos da cidade,
que acontece no próximo
dia 5 de novembro.

Uma das grandes
novidades para este ano, é

a I Expo Motors, que acon-
tece de 04 a 08 de novembro,
no Recinto de Exposições
Acácio de Moraes Terra,
que reunirá clube de motos,
carros antigos, jipes, aero-
modelismo, entre outros,
além de trazer shows nacio-
nais,  regionais e praça de
alimentação.

De acordo com a Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, todo evento contará
com a segurança da Guarda
Municipal, Policia Militar e
Corpo de Bombeiros.

Durante a semana, a
Administração Municipal
realizará eventos .Confira a
programação ao lado:

Está na Câmara Mu-
nicipal, desde o dia 19, a-
guardando aprovação, o
Projeto de lei, que cria o Pro-
grama Bolsa Trabalho. O au-
xílio trabalho, que a Prefei-
tura de Itapetininga preten-
de instituir,  visa atender
pessoas a partir de 18 anos
de idade, que estejam de-
sempregadas.

Durante um ano, os
beneficiários do programa
receberão mensalmente R$

Projeto que cria Bolsa Trabalho já está na Câmara
200,00, além de seguro de
vida e capacitação em diver-
sas áreas profissionalizan-
tes.

O Objetivo da Admi-
nistração Municipal é dimi-
nuir a exclusão social no mu-
nicípio, por meio do estímulo
a iniciativas de trabalho e
renda que se baseiam nos
valores da economia popu-
lar e solidária, capacitando
assim, homens e mulheres
empreendedores

Pioneiro na região, o
projeto dá prioridade para as
áreas de alimentação, corte
e costura artesanato e reci-
clagem. Um exemplo desse
segmento de renda cidadã é
o Costurando o Futuro, que
irá proporcionar aos jovens
de baixa renda e que estão
desempregados à formação
na área da costura.

Em parceria com as
Secretarias da Educação,
Promoção Social e com o

Fundo Social de Solidarie-
dade, inicialmente 25 pes-
soas irão ter aulas de costu-
ra e, posteriormente serão
responsáveis pela confec-
ção dos uniformes das esco-
las da rede municipal de en-
sino.

Segundo o Executi-
vo, o Bolsa Trabalho trará a
oportunidade para os jo-
vens da cidade aprenderem
um ofício e ingressarem no
mercado de trabalho.

Confira:
Pág 07- Ação contra Dengue no dia de Finados
Pág 08- Caps AD se destaca na Copa da Inclusão;
Pág 10- Educação leva alunos para o Quinzinho de Barros,
em Sorocaba;
Pág 11: Ponto Facultativo;
Pág 11: Matrículas Rede Municipal;
Pág 12: Caravana da Leitura visita Itapetininga

Outras informações :
www.itapetininga.sp.gov.br



PÁGINA 2 29 DE OUTUBRO DE 2009

Sec. de Adm. e Fin.: Newton Cavalcanti de Noronha
Sec. de Agri. e Meio Amb.: Antônio Camargo Ferreira

Sec. de Cultura e Turismo: Fábio Regino Sacco
Sec. de Educ.: Suzana Eugênia de Mello Moraes

Albuquerque
Sec. de Esportes e Lazer: Adilson Ramos

Sec. de Gabinete: José Alves de Oliveira Júnior
Sec. de Governo: Geraldo Miguel de Macedo

Sec. de Neg. Jurídicos: Renê Vieira da Silva Junior
Sec. de Obras e Serviços: Paulo Cezar de Almeida

Prefeitura do Município de Itapetininga
Prefeito: Roberto Ramalho Tavares - Vice-Prefeito: Geraldo Miguel de Macedo

Sec. de Planejamento: Messias Ferreira Lucio
Sec. de Prom. Soc.: Eliana Maria Fontes Lisboa

Caldeira
Sec. de Saúde: Regina Maria Soares Mendes de Souza
Sec. de Trab. e Desenv.: Geraldo Minoru Tamura Martins

Sec. de Trâns. e Cidadania: Josué Álvares Pintor

Presidente do Fundo Social de Solidariedade
Angela Maria Tavares

Câmara Municipal de Itapetininga
Heleno de Souza (Presidente)

Fuad Abrão Isaac (Vice-Presidente)
José Eduardo Gomes Franco (1º Secretário)

Adilson Marcos Nicoletti (2º Secretário)
Antônio Marcos da Silva Polyceno

Hiram Ayres Monteiro Júnior
Marcelo Nanini Franci

Marcos de Almeida Cunha
Marcos José Nanini de Oliveira

Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima
Mauri de Jesus Morais

Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei 1744/73

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
secretaria@camaraitapetininga.sp.gov.br

www.camaraitapetininga.sp.gov.br
(15) 3275-7600

Rua Monsenhor Soares, 251 - Centro
18200.640 - Itapetininga/SP

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Jornalista Responsável:
Elaine Antunes de Oliveira

MTB: 45476
imprensa@itapetininga.sp.gov.br

www.itapetininga.sp.gov.br
Telefone: (15) 3273.4731

Praça dos Três Poderes, 1000
18200.900 – Itapetininga/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2009 - Processo nº 127/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: aquisição de móveis (escrivaninhas, cadeiras
de secretária e carteiras escolares infantis) para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
INICIO DA SESSÃO: Dia 17.11.2009 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2009 - Processo nº 128/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global do Lote OBJETO: aquisição de livros para a as Unidades
Escolares de Ensino Infantil e Fundamental da Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO:
Dia 17.11.2009 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2009 - Processo nº 129/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de materiais de construção
(pedra britada nº 01, arame recozido, areia média, cal e barra de treliça com 06 mts h-8) para a  construção
de muro no Conjunto Habitacional Itapetininga “I”, decorrente do Convênio entre a Prefeitura Municipal
de Itapetininga e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU). INICIO DA SESSÃO: Dia 18.11.2009 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2009 - Processo nº 130/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global do Lote OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de recuperação da máquina M-04 New Holland com aplicação de peças,
conforme relação do Anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 18.11.2009 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2009 - Processo nº 131/2009. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de concreto asfáltico usinado a
quente com aplicação a frio para a Equipe Tapa Buraco (saco asfalto). INICIO DA SESSÃO: Dia 18.11.2009
a partir das 16:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2009 - Processo nº 133/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Lote OBJETO: Prestação de Serviços de repelência de pombos
nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental. INICIO DA SESSÃO: Dia 19.11.2009 a partir das 10:00
horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2009 – Processo nº 126/2009. MODALIDADE: Tomada
de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados de
coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E,
conforme especificações constantes no anexo I do edital. DATA DE ABERTURA: Dia 23.11.2009 às
10:00 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2009 – Processo nº 132/2009. MODALIDADE:
Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa para Conclusão da
Quadra Poliesportiva coberta, pátio coberto, vestiários, reforma e adaptação das condições de acessibilidade
e pátio externo, para EMEF  Profª  Eudoxia Ferraz no Distrito do Tupi, com fornecimento de material
e mão-de-obra. DATA DE ABERTURA: Dia 24.11.2009 às 10:00 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de Licitações a partir do
dia 03/11/2009. Maiores Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos
editais, por fax, e-mail e/ou correio.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2009 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
PROCESSO Nº: 125/2009 CONTRATADAS: 1) Novo Interior Comunicações Ltda no valor de
R$20.000,00; 2) Televisão Sorocaba Ltda no valor de R$ 10.000,00 e 3) TV Record de Bauru Ltda no
valor de R$ 10.000,00. OBJETO: Contratação de 03 empresas emissoras de TVs que mantém cobertura
jornalística na cidade de Itapetininga para aquisição de inserções para serem utilizadas em campanhas das
diversas Secretarias da Prefeitura de Itapetininga. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação VALOR
TOTAL: R$ 40.000,00 FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e
posteriores atualizações.
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo nº: 025/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga ASSINATURA: 25.04.2009 CONTRATADA:
White Martins Gases Industriais Do Nordeste S/A. 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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo nº: 073/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga ASSINATURA: 03.08.2009 CONTRATADA:
Fernando Zulian de Carvalho ME. 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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo nº: 074/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga ASSINATURA: 03.08.2009 CONTRATADA:
Pikê Comércio de Gás Ltda ME. 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:

PORTARIA Nº 433, DE 21 DE OUTUBRO 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 30.944, de 16 de outubro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Marli Fogaça Pereira, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 16/10/2009, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de
27/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 434, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 30.739, de 14 de outubro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária, Pamela dos Santos Leite, Agente Comunitário de Saúde, Ref. 05,
lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 26/10/2009.
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 435, DE 21 DE OUTUBRO 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 as concursadas, a partir de 26 de outubro de 2009, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 02/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
Nome R.G. Classificação
VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SOARES 29.649.243-7 132º
FLAVIA REGINA DA COSTA VIEIRA 29.531.932-X 133º
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 436, DE 21 DE OUTUBRO 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 as concursadas, a partir de 26 de outubro de 2009, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 02/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref. 05



PÁGINA 329 DE OUTUBRO DE 2009
Nome R.G. Classificação
PAMELA DOS SANTOS LEITE 46.356.805-9 42º
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 437, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, do cargo de provimento  em comissão de Assessor IV, lotado no Departamento de
Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Obras e Serviços, Manuel da Cruz Neto,  a partir de 12/10/2009.
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 438, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Manuel da Cruz Neto, para exercer as funções de Supervisor V, junto a
Secretaria de Obras e Serviços, lotado no Departamento de Infraestrutura Urbana, a partir de 13/10/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 439, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Licia Maria Martins Oliveira Arantes, para exercer as funções de
Assessor III, junto a Secretaria de Saúde, lotada na Assessoria Técnica Administrativa, a partir de 19/10/
2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 440, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Paulo Rossetti Oliveira Cabral, para exercer as funções de Diretor V,
junto a Secretaria de Administração e Finanças, lotado na Assessoria Técnica Administrativa, a partir de
19/10/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 441, DE 26 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 31.376, de 21 de outubro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, à pedido, a funcionária Claudineia Aparecida Alves Nery, Professora de Educação Básica
I – Infantil, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 21/10/2009.
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 442, DE 26 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 31.608, de 23 de outubro de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Marlon Benedito da Silva, Serviços Gerais,
Ref. 03, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 27/10/2009, nos termos do artigo 136, da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 412, de 16/9/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 443, DE 26 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 26 de outubro de 2009, tendo em vista a

classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Assistente Social – Ref. 11
Nome R.G. Classificação
REGINA DA ROCHA GOMES 30.075.158-8 11º
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 444, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Jarbas Ayres Ribas Junior, para exercer as funções de Assessor IV,  junto
a Secretaria de Gabinete, lotado na Assessoria Técnica Administrativa, a partir de 27/10/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 445, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Aparecida de Fátima Saraiva Oliveira Pereira, para exercer as funções de
Chefe de Setor III, junto a Secretaria de Gabinete, lotada na Assessoria Técnica Administrativa, a partir de
27/10/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

EDITAL DE CHAMAMENTO – 064/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 03 à 11 de novembro 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: Motorista – Ref 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
FABIO CRISTIANO PRESTES DE OLIVEIRA 45.336.920-0 8º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 27 de outubro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 579, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento fiscal, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições legais, com base na Lei nº 5.334, de 21 de outubro de 2009,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município de Itapetininga,
um credito adicional especial no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), destinados
a atender as despesas a seguir:
02. - Poder Executivo
02.03. - Secretaria Municipal da Educação
02.03.12. - Educação
02.03.12.363 - Ensino Profissional
02.03.12.363.0008 - Ensino Profissionalizante
02.03.12.363.0008.1068 - Implantação Escola Técnica Estadual - ETEC.
02.03.12.363.008.1068.44905100 - Obras e Instalações... R$ 3.500.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorre de
excesso de arrecadação a verificar no financeiro de 2009, nos termos do art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº
4320/64.
Art. 3º Fica incluído no o exercício de 2009, junto a Lei do Plano Plurianual – PPA, e Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, o projeto Implantação Escola Técnica Estadual – ETEC, objeto do presente
credito adicional especial, disposto no  art. 1º dessa lei.
Parágrafo Único – O Executivo através de decreto próprio proceder-se-á, a compatibilização dos anexos
da Lei do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente Lei.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 065/2009
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 03 à 11 de novembro 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.
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Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
SONIA MARIA DE GODOI 5.728.391-6 43º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de outubro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 580, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.
Declara ponto facultativo no expediente da Prefeitura.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo no expediente da Prefeitura Municipal no dia 6 de novembro de
2009 (sexta-feira).
Art. 2º O disposto neste decreto não se aplica às repartições que prestam serviços essenciais e de interesse
público, que tenham seu funcionamento ininterrupto.
Art. 3º As horas não trabalhadas, serão compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
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 dois dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNHIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.335, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
Dá o nome do Senhor João Fonseca Meira à via pública localizada no Distrito do Tupi, e dá outras
providências.
(Projeto de Lei nº42/09 de autoria do Vereador Marcos José Nanini de Oliveira)
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. 1° Passa a denominar-se Rua João Fonseca Meira, a Rua Três, localizada no Distrito do Tupi, com
início na Rua Um, paralela à Rodovia Raposo Tavares e com término na antiga Estrada Estadual SP – 268,
com extensão de 124,30 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.336, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
Dá o nome do Senhor Paulino Anísio Machado à via pública localizada no Distrito do Tupi, e dá outras
providências.
(Projeto de Lei nº 46/2009 de autoria do Vereador Marcos José Nanini de Oliveira)
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 Passa a denominar-se Rua Paulino Anísio Machado, a rua paralela ao quilômetro 188 da Rodovia
Raposo Tavares, localizada no Distrito do Tupi, com início na Rua Antonio Olegário de Meira e término
em terreno particular, com extensão de 460,30 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.337, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
Dá o nome do Senhor Wady Miguel Hakim à via pública localizada no loteamento Vila Nastri, e dá outras
providências.
(Projeto de Lei nº 43/09 de autoria dos Vereadores Marcos de Almeida Cunha e Fuad Abrão Isaac)
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 Passa a denominar-se Rua Wady Miguel Hakim, a Rua 14-B, localizada no loteamento Vila Nastri,
com início no Córrego Cachoerinha e término na Rua Nelson Suardi, com extensão de 348,00 metros e
15.00 de largura.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.338, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
Dá o nome da Senhora Olivina de Campos Vicente à praça pública localizada no loteamento Nisshinbo do
Brasil e dá outras providências.
(Projeto de lei nº 51/2009 de autoria do Vereador Antonio Marcos da Silva Polyceno)
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 Passa a denominar-se Praça Olivina de Campos Vicente, a praça sem denominação, localizada
entre as ruas Miguel Janez, Manoel Henriques Peixoto, Floriano Peixoto Villaça e Ijeferton Foque R.
Duarte, no Loteamento Nisshinbo do Brasil, com área de 4.599,53 metros quadrados.
Art. 2º Deverá constar na placa denominativa da praça a seguinte expressão: “Praça Olivina de Campos
Vicente – Benemérita Cidadã”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os moradores do bairro da Pescaria e Adjacências para participarem da Eleição de
diretoria e aprovação de Estatuto da Associação de Produtores Rurais do bairro da Pescaria, a realizar-se
no dia 13 de Novembro de 2009 as 19h30min no Salão Paroquial da Igreja local.
Itapetininga, 24 de outubro de 2009.
Alceu de Oliveira Alves

Chamamento Público nº 01/2009
para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de
interesse público sem fins lucrativos para a prestação de serviços de Proteção Social Especial a serem
financiados no exercício de 2010, voltados ao atendimento pessoas com deficiência, em situação de
vulnerabilidade social.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir do dia 03 de
novembro de 2009
As propostas deverão ser entregues na sede do CMAS- Rua Expedicionários Itapetininganos, nº 1389 –
Centro , de segunda a sexta-feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 até o dia 23 de novembro
de 2009.

Chamamento Público nº. 02/2009
para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de
interesse público sem fins lucrativos para a prestação de serviços de Proteção Social Básica a serem
financiados no  exercício de 2010, voltados: ao desenvolvimento de atividades sócio educativas de
Caráter Preventivo  em horário complementar ao das aulas junto as crianças , na faixa etária de 6 a 12
anos de ambos os sexos;   e ao desenvolvimento de atividades sócio educativas de Caráter Preventivo e
Redução de Danos de violações já instaladas , para adolescentes e jovens, na faixa etária de 12 a 18 anos,
de ambos os sexos,
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir  de 03 de
novembro de 2009
As propostas das deverão ser entregues na sede do CMDCA – Rua Expedicionários Itapetininganos  nº
1389 – Centro ,  de segunda a sexta feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17 :00  até o dia  23
de novembro de 2009

Chamamento Público nº 03/2009
para apresentação de propostas técnicas de organizações governamentais e não governamentais de
interesse público sem fins lucrativos para a prestação de serviços de Proteção Social Básica a serem
financiados no  exercício de 2010, voltados ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social, considerando-se o território de abrangência e contexto comunitário em que estão
inseridas.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir do dia 03 de
novembro de 2009
As propostas  deverão ser entregues na sede do CMAS – Rua Expedicionários Itapetininganos  nº 1389 –
Centro ,  de segunda a sexta feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17 :00  até o dia 23 de
novembro de 2009.
Itapetininga, 23 de outubro de 2009.
ELIANA MARIA FONTES LISBOA CALDEIRA Secretária de Promoção Social
]Prefeitura do Município de Itapetininga
ANTONIO ETSON BRUN
Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social

AVISO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA FAZ SABER que fica cancelado o dia 30 de
outubro de 2009, no  Auditório Municipal, Praça dos Três Poderes, Jardim Marabá, a Audiência Pública
para  a  apresentação  das   ações  executadas  pela  Secretaria de Saúde,  relativas   ao 3° trimestre  de  2009
( julho, agosto e setembro ) com o tempo de duração de 60 minutos. Maiores informações na Secretaria
Municipal de Saúde pelo telefone 3272-1611
ramal 205.
Regina Maria Soares Mendes de Souza
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA FAZ SABER que fica designado o dia 29 de
outubro de 2009, no  Plenário da Câmara Municipal de Itapetininga, na rua Monsenhor Soares, 251,
centro, as   ações  executadas  pela  Secretaria de Saúde,  relativas   ao 3° trimestre  de  2009  ( julho, agosto
e setembro ) com o tempo de duração de 60 minutos, das 15 às 16h. Maiores informações na Secretaria
Municipal de Saúde pelo telefone 3272-1611- ramal 205.
Regina Maria Soares Mendes de Souza
Secretária Municipal de Saúde
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Comissão Permanente de Sindicância

1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:  Conforme Relatório Final da Comissão Permanente de Sindicância,  Parecer Jurídico nº.
540/2009-01 e decisão final da Autoridade Competente – arquiva-se a presente Sindicância de nº. 06/
2009.
Itapetininga, 27 de outubro de 2009
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Secretário De Negócios Jurídicos

1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:  Conforme Relatório da Comissão Permanente de Sindicância e decisão final da Autoridade
Competente  arquiva-se a presente Sindicância de nº. 03/2007.
Itapetininga, 27 de outubro de 2009
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Secretário De Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 581, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.
Delega ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, competência para assinar documentação referente
ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
com base no artigo 73, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o requerimento nº 30.964, de 16 de outubro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente a competência para requerer e
encaminhar à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e instituições a ela vinculadas,
processo de licenciamento ambiental, bem como firmar compromisso em termos de recuperação ambiental.
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 e dois dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 582, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre o remanejamento de Função Comissionada Técnica da Secretaria de Obras e Serviços para
a Secretaria de Gabinete.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
Considerando o constante nos Processos Administrativos nº 31.843, de 27 de outubro de 2009, protocolado
nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor IV, comissionado da Secretaria de Obras e Serviços para
a Secretaria de Gabinete, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica
Administrativa.
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 e sete dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 583, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada a Instalação de Projeto
Social.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, com base nos artigos 2º e 6º do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando o requerimento nº 28.681, de 22/9/2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o
imóvel abaixo descrito e caracterizados na planta e memorial descritivo, que passa fazer parte integrante
do presente Decreto, que de acordo com o Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, matrícula nº
56.381, consta pertencer a Nelson Rodrigues Plens e Elizabete Aparecida Rodrigues de Souza Plens.
I – Um terreno de formato irregular, localizado no Jardim São Camilo, no município e comarca de
Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 1,
localizado na divisa com imóvel de propriedade de Nelson Rodrigues Plens; deste segue até o vértice 2, no
azimute 283°31’46", em uma distância de 168,53 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 3, no
azimute 281°25’10", em uma distância de 7,89 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 4, no
azimute 253°37’27", em uma distância de 1,99 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 5, no
azimute 211°11’21", em uma distância de 138,29 metros; deste segue, através de açude, até o vértice 6,
no azimute 132°58’34", em uma distância de 20,77 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 7,
no azimute 126°53’04", em uma distância de 7,67 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 8, no
azimute 96°56’19", em uma distância de 8,58 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 9, no
azimute 53°25’57", em uma distância de 14,84 metros; defletindo à direita segue até o vértice 10, no
azimute 92°11’12", em uma distância de 9,98 metros; defletindo à direita segue até o vértice 11, no
azimute 129°26’13", em uma distância de 14,95 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 12, no
azimute 119°14’38", em uma distância de 20,00 metros; defletindo à direita segue até o vértice 13, no
azimute 122°59’52", em uma distância de 19,64 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 14, no
azimute 108°18’57", em uma distância de 13,97 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 15, no
azimute 106°40’32", em uma distância de 5,00 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 16, no
azimute 85°51’45", em uma distância de 11,28 metros; defletindo à direita segue até o vértice 17, no
azimute 183°55’25", em uma distância de 27,09 metros; deste segue, através de rumo de divisa no centro
da várzea, até o vértice 18, no azimute 38°32’25", em uma distância de 182,29 metros, confrontando do
vértice 1 ao vértice 18, com imóvel de propriedade de Nelson Rodrigues Plens; deste segue em frente, até
o vértice 1, início da descrição, no azimute de 38°32’25", em uma distancia de 11,03 metros, confrontando

com área de acesso; encerrando uma área de 24.200,00 m², ou 2,4200 há, ou 1 Alqueire.
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação,
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessárias.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 584, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre o remanejamento de Função Comissionada Técnica da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria de Gabinete.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
Considerando o constante nos Processos Administrativos nº 31.870, de 27 de outubro de 2009, protocolado
nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Chefe de Setor III, comissionado da Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente para a Secretaria de Gabinete, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na
Assessoria Técnica Administrativa.
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 e sete dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.339, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre “Autorização para inclusão de dois parágrafos ao Art. 5º da Lei Municipal nº 1.732, de 18 de
abril de 1.973 e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973 passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
§ 1º Após análise da municipalidade, poder-se-á admitir a garantia de instituição financeira, bem como
outra garantia real, em valor não inferior ao do custo orçado total para realização de obras de infra
estrutura, em substituição àquela determinada no “caput”.
§ 2º As disposições do parágrafo anterior se estendem também aos projetos de loteamentos já aprovados
pela municipalidade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de outubro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPETININGA – SP

Pça dos Três Poderes, s/n, Jd. Marabá, CEP: 18.213.545 – (15) 3273-4003
EDITAL, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros, expedido nos autos da ação de
Desapropriação e Indenização movida por PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA contra
SUDESTE S/A INSÚSTRIA E COMÉRCIO (processo nº 2176/99), em curso perante este Juízo de Direito
e Primeira Vara. O Dr. JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO, MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Itapetininga, SP, na forma da lei etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que perante este
Juízo de Direito da Primeira Vara, promovem-se os termos da ação supramencionada, onde por sentença
deste Juízo datada de 06 de março de 2006, foi julgado procedente o pedido e declarado incorporado ao
patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, a área descrita na inicial e laudo
pericial, sendo a área : “de 48.400m2, situado na Av. Evilásio Massaine Pires, Vila Arruda, Itapetininga –
SP, matriculado sob o nº 66.994”, mediante o pagamento da importância de R$ 167.874,51, tudo
conforme disposto no artigo 34 da Lei 3.365/41. E, para que ninguém alegue ignorância expediu-se o
presente edital que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Itapetininga, 15 de
setembro de 2009. Eu, Rosana Emilia Rodrigues Motta, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Pedro
Avelino Moreira Messias, Escrivão-Diretor, subscrevi.
PEDRO AVELINO MOREIRA MESSIAS
Diretor de Serviço – Matric. 304.195
Assina por determinação Judicial
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/ SEPREM /Nº. 088, de 26 de Outubro 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 /  N° 000597/2009, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41, com     proventos integrais, a partir de 30-10-2009, a funcionária
HELENA GONÇALVES DOS SANTOS NUNES VIEIRA, Professora Educação Básica II, Fundamental,
Faixa 04-F, 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° 089, de 26 de Outubro 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° 000598/2009, 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 30-10-2009, a funcionária ANA
TEREZA ROSA ANTUNES, Servente, Referência 03-D, lotada na Secretaria Municipal de Promoção
Social, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 090, de 27 de Outubro de 2009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000599/2009, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°, Artigo 34, inciso I, da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do
funcionário municipal aposentado Renato Abreu Maciel à dependente IRENE DE ALMEIDA MACIEL,
esposa, a partir de 22-10-2009.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a
licitação, na modalidade de Pregão Presencial n° 04/2009, do tipo Menor Preço, para contratação de
empresa de rádio difusão, com alcance de pelo menos 70% do território do município de Itapetininga para
transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, bem como de
outros eventos promovidos pelo Poder Legislativo. Os documentos referentes ao credenciamento e os
envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 14 horas do dia 17 de novembro de
2009, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, sito à Rua Monsenhor Soares, nº 251, Centro,
Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará a seguir, no mesmo dia e local
nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no
horário de expediente, ou seja, das 13 às 18 horas.
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou
através do telefone (0xx15) 3275 7600.
Itapetininga, 22 de outubro de 2009.
Presidente da Câmara Municipal

Extrato de ContratoContratante:
Câmara Municipal de ItapetiningaContratada: Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM – Centro de estudos
e Pesquisa de Administração Municipal.Contrato: Nº 07/2009Objeto: Prestação de Serviços Técnicos
Especializados em Estudos, Pesquisas e Consultorias referentes a área de atuação institucional do
CEPAM.Valor Global: 4.O50,00Vigência: 12 (DOZE) MESES,  a partir do dia 01 de outubro de 2009.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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O Projeto piloto,
“Felicidade para todos”,
baseado no FIB- Felicidade
Interna Bruta - está sendo
desenvolvido em Itapetini-
nga, através de uma parceria
entre a Prefeitura de Itapeti-
ninga e a ONG Instituto
Visão Futuro. O trabalho,
que vem sendo desenvol-
vido na EMEF Hilda Weiss
Trench, atende crianças do
5º ano, entre idade de 10 a
12 anos, moradoras da Vila
Belo Horizonte e Carvalho.

Para avaliar os pri-
meiros resultados dessa ini-
ciativa, na próxima quinta-
feira (dia 29), às 19h, na
EMEF, serão apresentados
os índices da saúde, educa-
ção, infraestrutura, meio am-
biente, identificados através
dos moradores. Na  pesqui-
sa, jovens participantes do
projeto entrevistaram apro-
ximadamente 400 pessoas
residentes no bairro, sobre
temas variados. A análise
tem uma margem de erro de
5%.

Projeto “Felicidade para todos” tem
sua primeira avaliação nesta quinta

Esse trabalho é fun-
damental ao final do Projeto,
visto que, o resultado da
pesquisa irá auxiliar no de-
senvolvimento de ações
que atendam as neces-
sidades da comunidade lo-
cal.

O que é o “ Felicidade
para todos” ?
Felicidade, combus-

tível para o desenvol-
vimento. Esse é um dos con-
ceitos  do Projeto “Piloto Fe-
licidade para todos”, que es-
tá sendo aplicado na rede
municipal de ensino.

O projeto piloto é
coordenado pela antropó-
loga Dr.Susan Andrews e
será aplicado inicialmente na
Escola Municipal de Ensino
Fundamental(EMEF) Profª
Hilda Weiss Trench, na Vila
Belo Horizonte.

Durante seis sema-
nas, alunos do período de
tempo integral da EMEF se-
rão capacitados nas áreas
de teatro, dança, música, psi-
cologia, meio ambiente e co-

municação. Os alunos pas-
sarão por atividades que vi-
sam desenvolver a postura,
a oratória, a conscientização
sobre a sustentabilidade, o
interrelacionamento com
amigos,  professores e com
a família,  além de outros
aspectos sociais e culturais.

Ao final da prepara-
ção, com o intuito de sensibi-
lizar pais e a comunidade
local para temas como amor,
soliedariedade e qualidade
de vida, os estudantes apre-
sentarão um sarau, com pe-
ças de teatro e palestras.

Durante o Projeto
serão realizadas reuniões
semanais com todos os en-
volvidos (alunos, pais, pro-
fessores, diretor) e toda a
comunidade(Associação
Amigos de Bairro, líderes re-
ligiosos, lideranças).

Projeto “Piloto Feli-
cidade para todos” avalia
questões como padrão de
vida econômica, educação
de qualidade, saúde, expec-
tativa de vida e longevidade

comunitária, proteção am-
biental, acesso à cultura,
bons critérios de governan-
ça, gerenciamento equilibra-
do do tempo e bem-estar

psicológico
De acordo com a Se-

cretaria de Educação, a im-
plantação do projeto tem o
objetivo de formar agentes

mutiplicadores, visto que as
crianças  tem o poder de
pensar no coletivo, princi-
palmente enquanto mora-
dores do bairro.

A Prefeitura de Ita-
petininga segue com a
Campanha de Prevenção à
Dengue para o Dia de Fina-
dos até a próxima segunda-
feira (dia 02).

Desde o início do
mês de Outubro, a Vigilân-
cia Epidemiológica, realiza
campanhas direcionadas
ao feriado de finados, a fim
de conscientizar proprietá-
rios de floriculturas da cida-
de e as famílias que visitam
regularmente o cemitério.

Durante o feriado,
das 9h às 19h, os agentes
de combate à Dengue esta-
rão no cemitério São João
Batista, entregando mate-
riais educativos e orien-

Vigilância Epidemiológica realiza ação
contra Dengue no Dia de Finados

tando sobre a melhor forma
de fazer a homenagem sem
trazer riscos para a saúde.
 A movimentação das
pessoas nos cemitérios
aumenta em decorrência ao
Dia de Finados e com isso
também aumenta a preocu-
pação com a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da doença, já
que os recipientes, embru-
lhos de flores e velas usa-
dos servem de depósito pa-
ra as larvas do mosquito.

A Secretaria de Saú-
de pede que as famílias co-
loquem areia nos recipien-
tes e furem as embalagens
plásticas, para evitar acúmu-
lo de água.

Desde o inicio do
ano, a Vigilância Epidemio-
lógica de Itapetininga, re-
gistrou 223 focos do mos-
quito transmissor da dengue
em Itapetininga, sendo que
parte dos focos foram en-
contradas no cemitério da
cidade.

Dicas para evitar focos do
mosquito Aedes Aegypti :

- Ao lavar os túmulos, troque
a água dos vasos por terra
ou areia.
- Observe se há locais com
acúmulo de água e elimine-
os.
- Verifique se as lajes estão
com acúmulo de água e

elimine-a.
- Prefira flores artificiais ou
plantadas em vasos com
terra (sem prato para aparar
água). 
- Jogue no lixo os recipientes
usados na limpeza dos
túmulos.
- Coloque areia ou terra em
locais do túmulo que pos-
sam acumular água. 
- Floreiras de concreto ou de
bronze devem estar furadas,
para permitir escoamento da
água ou preencha com terra
até a borda.
- De preferência jogue no
lixo as embalagens dos
arranjos de flores, se não for
possível, fure-as nas laterais
e no fundo.
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Os pacientes do
Centro de Atenção Psicos-
social Álcool e Drogas
(CAPS-AD) de Itapetininga
vêm se destacando na VIII
edição da Copa da Inclusão
do Estado de São Paulo.

A Copa da Inclusão
é um espaço de integração,
ressocialização e inclusão
de usuários, profissionais e
familiares dos serviços de
saúde mental (CAPS, CAPS
AD, Hospital-Dia, CECCO e
Associações). O evento,
que reúne 44 instituições do
estado, consiste em tornei-
os de futsal com equipes
formadas pelas instituições,
apresentação de oficinas
terapêuticas e bazar, onde
são expostos e vendidos
produtos confeccionados
pelos pacientes.

A Equipe de Itape-
tininga, envolve 20 pacien-
tes, que estão representan-
do Itapetininga na competi-
ção, conquistou uma vaga
para as oitavas de final, que

CAPS – AD de Itapetininga se destaca na VIII
Copa da Inclusão do Estado de São Paulo

deve acontecer neste sába-
do (31). O centro do municí-
pio vem obtendo excelentes
resultados, desde 3 de outu-
bro, início da Copa.

As finais do torneio
devem acontecer no dia 7 de
novembro no SESC Itaque-
ra, localizado a Avenida Fer-
nando Espírito Santo Alves
de Mattos, 1000, Itaquera,
São Paulo.

Referência no trata-
mento para toda região, o
CAPS-AD, localizado na Vi-
la Belo Horizonte, atende
aproximadamente 130 pes-
soas por mês. O centro é um
serviço especializado que
atende pessoas em diferen-
tes níveis de cuidado: inten-
sivo (diariamente), semi-in-
tensivo (de duas a três ve-
zes por semana) e não-inten-
sivo (até três vezes por mês).
No CAPS-AD, os pacientes
passam por atividades que
buscam resgatar valores
como: a responsabilidade, a
higiene, a criatividade e a

reflexão. A unidade também
oferece medicação, terapias,
oficinas terapêuticas e
atendimento familiar.

O tratamento desen-
volvido é realizado por uma
equipe multidisciplinar,
composta por médico  psi-
quiatra, psicólogos, as-
sistente social, psicope-
dagoga, artista plástica,
professor de educação
física, auxiliar de educa-
ção física, auxiliares de
enfermagem, enfermeiro,
coordenador técnico, mo-
nitores, além de cozinhei-
ras, coordenador adminis-
trativo, serventes e auxilia-
res de manutenção.

O CAPS-AD presta
atendimento gratuito para
dependência como álcool,
tabaco e outras drogas. Os
interessados em obter
outras informações podem
procurar à  Rua Lucas
Nogueira Garcês, 83 – Vila
Belo Horizonte ou pelo
telefone (15) 3272-7277.

Um Mundo Susten-
tável. Esse é o nome do es-
petáculo de teatro ambiental
itinerante, que está sendo
apresentado para os alunos
da rede municipal de ensino.

Promovida pela Pre-
feitura de Itapetininga em
parceria com uma empresa
responsável pela fabricação
de painéis de madeira loca-
lizada no município, a peça
trata de maneira divertida e
educativa temas como sus-
tentabilidade e meio ambien-
te.

Durante os dias de
apresentação, cerca de 400
alunos dos períodos da ma-
nhã e da tarde das escolas
da rede municipal de ensino,
com idade entre 10 e 12
anos, participarão das apre-
sentações.

Na peça, as crianças

Alunos da rede municipal assistem espetáculo
que discute sustentabilidade e meio ambiente

terão a oportunidade de en-
trar no mundo mágico criado
por Manuela, a persona-
gem principal da história,
que só consegue entender
o real significado do concei-
to sustentabilidade depois
de vencer desafios e de en-
contrar personagens que
têm conhecimento sobre
questões ambientais, so-
ciais e econômicas capazes
de decifrar o que é susten-
tabilidade.

O texto do espetáculo,
desenvolvido pela Universi-
dade de São Paulo (USP),  tem
como objetivo discutir com as
novas gerações, temas atuais
importantes .

Os espetáculos a-
contecem até 9,em uma ten-
da montada ao lado do Giná-
sio de Esportes Ayrton Sen-
na da Silva.
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Ao longo dos últi-
mos cinco anos, a adminis-
tração municipal priorizou
um governo que incentiva a
participação da população
nas decisões do executivo.
Audiências públicas, orga-
nização de associações de
moradores, orçamento parti-
cipativo, reuniões com
representantes de bairros,
esses são apenas alguns
dos instrumentos utiliza-
dos, para aproximar a popu-
lação do poder público.

E dando continuida-
de a este trabalho, no último
sábado, a Prefeitura de Ita-
petininga, abriu as portas do

Prefeitura de Itapetininga recebe Conselho de Pastores
Paço Municipal para a reali-
zação do café da manhã mensal
do Conselho Municipal
de Pastores de Itapetininga
(COMPASI).

Tendo em vista que,
as igrejas, por meio de seus
líderes, têm um grande al-
cance com as comunidades
dos bairros, podendo ser
parceiros eficientes na di-
vulgação de campanhas e
serviços na reunião foram
apresentados alguns dos
projetos sociais oferecidos
pela Prefeitura de Itapeti-
ninga a população.

O COMPASI é uma
organização que tem por

objetivo promover a uni-
dade dos pastores evan-
gélicos, através de reuniões
mensais de confraterniza-
ção. O conselho também tem
o objetivo de divulgar os
eventos de cunho social,
cultural, organizados pelas
igrejas do município.

O evento reuniu 34
líderes de 20 diferentes de-
nominações evangélicas que
confraternizaram durante um
café da manhã, servido nas
dependências da prefeitura.

Ao final da visita, os
pastores oraram pela admi-
nistração municipal e pela
cidade de Itapetininga.

No próximo domingo (1), Itapetininga recebe a 10º Etapa Média Paulista de Ciclismo.
A competição, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer, deve reunir atletas de diversas
cidades do estado.

As competições acontecem das 8 horas às 13 horas, na Avenida José de Almeida
Carvalho (Trecho Rua Professor Augusto Gracco até o inicio da Avenida Doutor  Ciro
Albuquerque - trevo)

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, as inscrições serão realizadas no
local, antes de cada prova.

Prefeitura de Itapetininga
promove a 10º Etapa

Média Paulista de Ciclismo

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Esportes, em
parceria com a Associação
Desportiva dos Funcio-
nários Municipais de Itape-
tininga (ADFMI), está reali-
zando o Campeonato de
Futsal do Funcionários Pú-

Secretaria de Esportes
comemora Dia do

Funcionário Público

blicos Municipais.
O evento, criado

para prestigiar os servi-
dores que trabalham no
bom funcionamento dos
serviços públicos munici-
pais, reúne 08 equipes, com
05 jogadores cada.

O campeonato acon-

tece  até o próximo dia 13
de novembro, as segun-
das, quartas e sextas, a
partir das 20 horas no Gi-
násio Municipal “Mário
Carlos Martins”, locali-
zado à Rua São Vicente de
Paula, s/nº - Centro ou
pelo telefone 3271-7526.
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A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer,
segue com a segunda fase
das competições do 3º Cam-
peonato Municipal Varze-

Secretaria de Esportes segue com a segunda
fase do Campeonato Varzeano

ano de Futebol. Ao todo, 35
equipes, divididas em 1ª e
2ª divisão, participam da
competição.

No domingo, dia 8 ,
terá início a primeira rodada

da segunda fase da com-
petição, com jogos no
DERAC, Clube dos Vetera-
nos e na Associação Atlé-
tica Itapetiningana (AAI).

Veja a tabela abaixo:

O Campeonato Var-
zeano teve início no mês de
agosto e é direcionado a atle-

tas com idade acima de 17
anos.  A final do campeonato
acontece no dia 29 de no-

vembro no estádio do
DERAC.Outras informações
www.itapetininga.sp.gov.br

Mais de 1.600 alunos
do 5º ano da rede municipal
de Ensino estão fazendo um
passeio ao zoológico Quin-
zinho de Barros, em Soro-
caba.

As visitas fazem par-
te da programação realizada
pela Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, que
começou no dia 2 de outu-
bro e prosseguem até o dia
15 de dezembro.

Todas as EMEFs e

Secretaria de Educação leva alunos ao Quinzinho de Barros
EMEIFs que contam com 5º
ano na unidade participam
do passeio, inclusive as
escolas da zona rural.

O passeio é patroci-
nado pela Prefeitura Munici-
pal, que distribui lanches
aos alunos e também o
transporte, gratuitamente.

Próximas visitas:
02/11 EMEI Mária Gomes do
Santos;
06/11 EMEF Turvo dos
Católicos; EMEF Maria
Joaquina A. Proença
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A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria
de Educação, comunica que a partir desta terça-feira (3)
estarão abertas as inscrições nas EMEIFs (Escolas
Municipais de Educação Infantil e Fundamental). Confira a
tabela  com os dias para a matrícula.

Secretaria de Educação inicia as inscrições
nas EMEIFs a partir da próxima terça-feira

Para realizar a matrícula, os pais devem levar cópia
da certidão de nascimento, da carteira de vacinação e
comprovante de endereço (que pode ser uma conta de luz,
de água ou telefone).

A vaga do aluno na escola não é garantida pela
matrícula, pois depende do número de vagas dispo-níveis
em cada unidade. Caso o número de inscrições ultrapasse o
limite, esses alunos serão remanejados para outras EMEIFs
da Rede Municipal. A lista com a classificação dos alunos
será divulgada, na própria escola em que foi feita a inscrição,
de 16 a 20 de novembro.

A data para a matrícula das creches deve ser di-
vulgada em breve, pelos meios de comunicação.

Outras informações podem ser obtidas nas es-colas
da Rede Municipal, ou na Secretaria Municipal de Educação,
pelo 3376-9600.

A Secretaria Estadual de
Educação definiu as datas para
aplicação do Saresp 2009, ava-
liação estadual e municipal de alu-
nos.

As provas acontecerão
nos dias 10 e 11 de novembro. A
avaliação é aplicada aos alunos
dos 3º e 5º anos do Ensino Fun-
damental, em escolas com ciclo
de nove anos.

As unidades municipais
não terão ônus, já que a adesão
está sendo financiada pelo Esta-
do. Esta avaliação integrada
possibilita comparação dos resul-
tados entre as três redes de ensi-
no: estadual, municipal e parti-
cular.

O processo de avaliação
externa que pode auxiliar a secre-
taria municipal na implantação
desta necessária cultura de avalia-
ção, permitindo diagnosticar
fatores positivos e negativos en-
volvidos no processo ensino-
aprendizagem.

Os resultados do exame
implicam diretamente no Índice

Datas do Saresp foram
definidas

de Desenvolvimento da Educa-
ção do Estado de São Paulo
(IDESP), estipulado para cada es-
cola.

As disciplinas a serem
avaliadas no Saresp serão: língua
portuguesa, matemática e ciên-
cias, além de redação. A aplicação
das disciplinas acontecerá de
acordo com a série. Só na rede
municipal, o SARESP vai atingir
3.377 alunos de 24 escolas da
rede municipal.

Confira as datas
10/11:
3º  Ano do Ensino Fundamental
(EF) - Língua Portuguesa
5º Ano (EF) - Língua Portuguesa
e Redação
11/11:
3º e 5ºAnos (EF) – Matemática

Vale  ressaltar que os pais
não deixem seus filhos falta-
rem às aulas nestes dias de
realização das provas.

O Dia do Funcionário Público é comemorado no dia 28. Para marcar a data, a
Prefeitura de Itapetininga decretou o expediente desta sexta-feira (30) ponto facultativo.
Também na próxima sexta-feira (dia 06), em virtude das comemorações do aniversário da
cidade, será decretado ponto facultativo.

A Secretaria de Obras e Serviços informa que os serviços essências como coleta de lixo e
operação tapa buracos ocorrerão normalmente.

Na área da saúde, o Ambulatório de Pronto Atendimento funcionará das 7 às 19
horas. Já o atendimento no Pronto-Socorro Municipal será normal. A Central de
Medicamentos atenderá das 8 às 12 horas os pacientes agendados para retirada de
medicamentos excepcionais.

ATENÇÃO
Dia 30 de outubro e 06 de

novembro, não haverá
expediente
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Já fazendo parte da
programação do Aniversá-
rio de Itapetininga, a cidade
recebe na próxima terça-feira

Caravana da Leitura visita Itapetininga
no próximo dia 03

(dia 3), das 9h30 às 17h, na
Praça Marechal Deodoro
(Largo dos Amores), a Cara-
vana da Leitura.

        Iniciada em 2004, a ação
faz parte do “Projetos de
Leitura” e é realizada em par-
ceria com as secretarias de

Educação e Cultura, do Esta-
do de São Paulo e Muni-
cipal, com o apoio do Minis-
tério da Cultura.

Na Caravana, são
vendidos livros de Laé de
Souza, também autor do pro-
jeto, pelo preço simbólico de
R$ 1,99, em praças públicas.

Dentre as publica-
ções, que ficam expostas na
tenda da Caravana, estão:
Nos Bastidores do Cotidia-
no, Acredite se Quiser!,
Coisas de Homem & Coisas
de Mulher, Acontece... e
Espiando o Mundo pela
Fechadura, crônicas curtas
que retratam o cotidiano das
pessoas comuns e as com-
plexidades das relações hu-
manas, em linguagem colo-
quial e abordagem bem-hu-
morada. Há também os infan-
tis Quinho e o seu cãozinho
– Um cãozinho especial,
Radar, o cãozinho e Quinho,
publicados pela Editora
Ecoarte.

Durante o evento, o
autor também fará sessão de
autógrafos. Além disso,
será distribuído material in-
formativo sobre seus outros
projetos de fomento à leitu-
ra, desenvolvidos pelo

“Projetos de Leitura” há
mais de doze anos, com o a-
poio das leis de incentivo.

A caravana já per-
correu diversas cidades dos
Estados de São Paulo e Mi-
nas Gerais, sempre com
grande sucesso.
        Segundo o escritor, isso
mostra que é uma grande
inverdade o estigma de que
o brasileiro não gosta de ler.
“Faltam ações contínuas de
estímulo à leitura e facili-
tação de acesso ao livro.

Essa experiência
aponta que é possível for-
mar leitores. Leitores que
leiam por prazer”, diz.
        Interessados poderão
conhecer outros projetos de
incentivo à leitura, no site
www.projetosdeleitura.com.br

Sobre o autor:
Laé de Souza é cronista,
dramaturgo, produtor cultu-
ral, bacharel em Direito e
Administração de Empre-
sas.

 Projetos de Leitura
(11) 2743-9491 – 2743-8400
        contato@projetosdeleitura.com.br

A Secretaria de Trân-
sito e Cidadania, por meio
da Guarda Municipal, come-
çou a operar desde sexta-
feira com o sistema de rádio
comunicação. O novo siste-
ma trabalha integrado ao

Guarda Municipal começa a operar com sistema de rádio

Centro de Comunicações de
Emergência, que funciona
na sede do 22º Batalhão da
Polícia Militar.

O sistema hoje é res-
ponsável por centralizar os
atendimentos da Polícia Mi-

litar (190), do Serviço de
Atendimento Móvel de Ur-
gência (192), do Corpo de
Bombeiros Militar (193) e
por controlar as 48 câmeras
de monitoramento instala-
das na cidade.

No próximo mês a
corporação irá receber 2 mo-
tos e 2 carros adaptados,
para ajudar na execução de
ações de prevenção da
violência em logradouros
públicos, visando à prote-

ção dos bens, serviços e
instalações municipais.

Ao todo, a Adminis-
tração Municipal, irá investir
aproximadamente R$ 150.000,
00 na aquisição dos novos
transportes.

A atuação da Guarda
Municipal tem caráter pre-
ventivo e educativo, inte-
grando um sistema articula-
do e cooperativo para execução
das políticas públicas de
Segurança e Defesa Social.
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