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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

O Nota Fiscal Paulis-
ta, do Governo do Estado de
São Paulo, completou dois
anos com sucesso entre os
consumidores.

Em Itapetininga, os
consumidores agora pode-
rão repassar os créditos do
Programa Nota Fiscal Pau-
lista, para as entidades do
município.

A iniciativa da Pre-
feitura de Itapetininga em
parceria com as entidades
sociais visa contribuir com
as entidades sociais, no sen-
tido de repassar os cupons
fiscais que não forem utili-
zados no comércio local.

De acordo com a Se-
cretaria de Promoção Social,
já está disponível em diver-

Secretaria de Promoção Social disponibiliza
urnas do Programa Nota Fiscal Paulista no

comércio de Itapetininga
sos pontos do comércio da
cidade as urnas para arreca-
dação da Nota Fiscal Paulis-
ta, que beneficiará as entida-
des sociais do município.

Para efetuar a doa-
ção, na hora das compras o
consumidor poderá optar
por pedir os cupons sem
CPF e depositá-los nas cai-
xas que estão colocadas
nos pontos do comércio. Ao
final de cada semana as no-
tas serão recolhidas pelas
entidades sociais, as quais
farão a divisão.

Outra opção é trans-
ferir o crédito restituído pelo
www.nfp.fazenda.sp.gov.br,
da Secretaria da Fazenda,
quando utilizar de CPF no
cupom.

A Prefeitura de Itape-
tininga assinou nesta terça-
feira (dia 22), na Secretaria
da Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São
Paulo, o convênio para aqui-
sição de duas extratoras ho-
rizontais de suco, de des-
polpar frutas diversas, com
capacidade de até 1.000 kg/
hora.

Os aparelhos serão
utilizados pela Associação
dos Produtores Rurais de
Itapetininga (APRIR) e pela
ETEC Prof. Edson Galvão

Prefeitura de Itapetininga assina convênio para
aquisição de duas extratoras de suco

(Antiga Escola Agrícola).
O objetivo da inicia-

tiva é proporcionar aos cer-
ca de 55 pequenos e médios
produtores da APRIR mais
uma opção de agregação de
valor aos seus produtos fa-
cilitando que se habilitem
como fornecedores da me-
renda escolar e outros mer-
cados, com a modernização
e profissionalização desse
setor, será possível a am-
pliação e diversificação do
desenvolvimento agrope-
cuário municipal.

O outro equipamen-
to que será direcionado à
ETEC Edson Galvão (Escola
Técnica Agrícola) bene-
ficiará os 150 alunos, entre
jovens e senhoras do meio
rural, o objetivo é desen-
volver cursos específicos à
população da zona rural,
levando novas alternativas
de trabalho, além de geração
de renda.

No total serão inves-
tidos pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimen-
to, 25 mil reais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 15.008/2008, que
objetiva o fornecimento de combustíveis para os veículos da frota municipal. ASSINATURA: 08.09.2008
VIGÊNCIA: 12 meses prorrogado por mais 12 (doze) meses contados a partir do dia 08/09/2009. 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 19/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 036/2008, que
objetiva a aquisição de pneus para veículos da frota municipal, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA:
22.06.2009. 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 26/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 043/2009, que
objetiva o fornecimento de materiais de construção (barra de ferro, tijolo maciço, tijolos cerâmicos,
cimento, cal para pintura e trincha para pintura plástica) para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços,
VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 22.06.2009. 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 59/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 085/2009, que
objetiva a aquisição de bica corrida para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, VIGÊNCIA:
12 meses ASSINATURA: 22.09.2009. 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: 1)
PEDREIRA ALVORADA LTDA – ITEM 01 – BICA CORRIDA NO VALOR UNITÁRIO DO M3 POR R$
43,95.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 093/2009, que
objetiva a aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica e missore) para a merenda escolar da Secretaria
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Municipal de Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 25.09.2009. 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: 1) JOÃO LUIZ BRANDÃO MARTINS JUNIOR – ITEM 01 – BANANA
MISORE NO VALOR UNITÁRIO DA DZ POR R$ 1,85 e ITEM 02 -  BANANA NANICA TIPO 13 NO
VALOR UNITÁRIO DA DZ POR R$ 0,99. Itapetininga, 22 de dezembro de 2009. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convoca todas as entidades,
clubes, associações e organizadores em geral de eventos culturais para que enviem até no máximo dia 15
de janeiro de 2010   projeto contendo informações sobre referidos eventos que acontecerão no ano de
2010 para que seja elaborada uma agenda cultural do município.
Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado no
saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

 Itapetininga, 23 de dezembro de 2009.
Fabio Regino Sacco

Secretario de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente
EDITAL DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE para os seguintes serviços a serem prestados nas Festividades
programadas pela Prefeitura Municipal de Itapetininga para o “ CARNAVAL  2010”.
- Criação de cotas de patrocínios em consonância com o valor de mercado, criando diversas
modalidades de aparição da logomarca das empresas patrocinadoras como por exemplo nas mídias
escrita, falada, impressa e televisada de divulgação do evento ou placas, banners ou outras modalidades
de divulgação visual nas dependências do evento (incluindo sistema sonoro de comunicação e telão de
shows), e criação de cota especial para patrocínio e exclusividade na venda de bebidas, cotas estas a
serem  aprovadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- Captação de patrocínios de empresas interessadas em vincular sua logomarca conforme as cotas de
patrocínio criadas e devidamente aprovadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- O oferecimento das cotas a no mínimo 30 (trinta) empresas, além do oferecimento da cota especial
a no mínimo 10 (dez) empresas de bebidas;
- Elaboração de materiais de venda e projetos relatando as características do evento, incluindo
visualização virtual dos locais de venda de patrocínios e mapa do evento (com demonstração da área
de shows e demais atrações)
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo.
2)As Propostas deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua
Saldanha Marinho nº 107 – centro, até as 15:00 horas do dia 28/12 de 2009, sendo que a abertura do
envelope ocorrerá no mesmo dia às 15:30 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s)
que desejar (em) participar.
3)As agências deverão apresentar o percentual cobrado sobre os valores dos patrocínios, sendo que o
valor remanescente deverá ser gasto nas despesas inerentes ao evento ou depositados nos cofres
públicos municipais;
4)Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será
afixado no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário
Oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

 Itapetininga, 23 de dezembro de 2009.
Fabio Regino Sacco

Secretario de Cultura e Turismo

CIRCULAR Nº 31/2009
A Secretaria Municipal de Educação informa a todos os professores e diretores inscritos no processo de
remoção para o ano de 2010 que a indicação, nos termos do artigo 17, da Resolução SME nº 465/2009,
acontecerá nos dias 11, 12 e 13/01/2010, das 8h às 12h e das 14h e às 17h, no Departamento Técnico
Pedagógico.

Atenciosamente,
Itapetininga, 17 de dezembro de 2009.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação
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RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

      NOME    PONTUAÇÃO
1º - OSVALDO SHIGUERU OZAKI 6,180
2º - CASSIANA BATISTA SANTOS 4,869
3º - GIULIANO ALVES 3,425
4º - CINTIA CONTA MACEDO 0,910

Itapetininga, 23 de dezembro de 2009
Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque

Secretária Municipal de Educação
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ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/SEPREM/Nº 105, de 21 de Dezembro 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 000614/2009, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°, Artigo 34, inciso II, da Lei Municipal n° 4.297 de 28-07-1999 e Emenda
Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO por morte do funcionário municipal Pedro Paulo Salem, ao dependente MATEUS
LEVI CHAUAR SALEM, filho, a partir de 10-12-2009.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho- PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RESOLUÇÃO Nº 545 de 21 de dezembro de 2009
Dispõe sobre alteração de dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga, instituído pela Resolução
nº 323, de 28 de abril de 1970.
(Projeto de Resolução nº 06/2009 de autoria de Todos os Vereadores)
Dr. Heleno de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º O caput do art. 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga, instituído pela Resolução nº 323, de 28
de abril de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. As sessões ordinárias, com limite de duração máxima de 4 (quatro) horas, serão realizadas às segundas-feiras, a partir
das 20 (vinte) horas, ou no primeiro dia útil subseqüente, quando naquelas for decretado feriado ou ponto facultativo.
Parágrafo único..............................................”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 21 de dezembro de 2009.
Dr. Heleno de Souza
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira- Diretora Legislativa

DECRETO Nº 603, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre aprovação de desmembramento de área, denominada “Desmembramento Camargo”, referente aos lotes 1 e 2, da
Quadra D, no Bairro Retiro Santana, localizada na Avenida Gumercindo Soares Hungria, esquina com a Rua Darci Coelho de
Oliveira, na cidade de Itapetininga, de propriedade de Carlos Eduardo Camargo.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o setor técnico competente manifestou-se pela aprovação do desmembramento de área localizada no Retiro
Santana, conforme documentos arquivados nesta Prefeitura;
Considerando que o referido empreendimento apresenta, além do arruamento, as obras de infra-estrutura mínimas como redes de
distribuição de água, redes coletoras de esgotos sanitários, rede de energia elétrica, iluminação pública, de conformidade com
o termo de verificação;
Considerando que o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais emitiu Parecer Técnico Florestal número SMA/
DEPRN 2943/2008, onde consta não haver impedimento quanto à implantação desse empreendimento;
Considerando que a CETESB emitiu Licença de Instalação de Desmembramento nº 46000046 em 18 de julho de 2.008 para o
empreendimento acima referido; e
Considerando o requerimento nº 22.122, de 26 de agosto de 2008, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o desmembramento denominado “Desmembramento Camargo”, de propriedade de Carlos
Eduardo Camargo, CPF 310.888.228-78, objeto do processo administrativo nº 22.122 de 26/08/2008, tendo por objeto o
imóvel localizado no Retiro Santana, constante da matrícula nº 73.232 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca,
distribuído em 17 (Dezessete) lotes, incluso o referente à área institucional, representado pelo lote de número 17, com área de
263,00 (duzentos e sessenta e três) metros quadrados.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de dezembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR- Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 604, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
Art. 8º, II, da Lei nº 5.299 de 16 de dezembro de 2008, e
Considerando o requerimento nº 36.535, de dezembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Itapetininga, um crédito suplementar, no valor de R$
50.000,00 (Cinquenta mil reais).
02.09.02 – Departamento de Cultura
133920020.2017 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     50.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$     50.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
02.03.01 – Secretaria de Educação
123640048.2066 – 3390.30 – Material de Consumo R$     25.000,00
123640048.2066 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     25.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$     50.000,00
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de dezembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR- Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 605, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre transposição de dotação no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, com base no art.
8º, V, da Lei nº 5.299, de 16 de dezembro de 2008; e
Considerando o requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 36.621, de dezembro 2009.
DECRETA:
Art. 1º O Departamento de Finanças da Municipalidade, efetuará transposição de dotação do orçamento vigente, no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais).
Da Fonte Tesouro
02.03.02 – Ensino Fundamental
123610005.2011 – 3390.30 – Material de Consumo R$ 8.000,00
Para Fonte Convênios Federais
02.03.02 – Ensino Fundamental
123610005.2011 – 3390.30 – Material de Consumo R$ 8.000,00
Total das Transposições R$ 8.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de dezembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR- Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 482, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Exonerar a funcionária Juliana Galvão Rosa Ribeiro, do cargo em comissão de Assessora I, lotada na Secretaria de
Gabinete, a partir de 18/12/2009.
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 483, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, nomeia Juliana Galvão Rosa Ribeiro, para exercer as funções de Assessor II, junto a Secretaria de Gabinete, lotada no
Fundo Social de Solidariedade a partir da presente data.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 484, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, nomeia Maurício Lainer de Campos Pinto, para exercer as funções de Assessor I, junto a Secretaria de Gabinete, lotado
no Departamento de Comunicação de Imprensa, a partir da presente data.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 485, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o requerimento nº 36.299, de 17 de dezembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, do cargo de Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar II, a partir de 16/12/2009, o Senhor Getúlio José
de Queiroz.
Art. 2º Nomear ao cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar II, a partir de 16/12/2009, a Senhora Bruna de Oliveira
Graça.
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 486, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o requerimento nº 34.653, de 30 de novembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Rubens Correa Cardoso, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V-E, lotado na Secretaria
de Obras e serviços, a partir de 30 de novembro de 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 487, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o requerimento nº 35.846, de 11 de dezembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Designar a equipe de Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do emprego
de Professor Eventual, composta pelos seguintes membros:
Ana Paula Ferreira Buzzo – Supervisora de Ensino – Secretaria da Educação;
Renata Noronha Palmeira – Supervisora de Ensino – Secretaria da Educação; e
Fabiana de Oliveira Moraes Almeida – Supervisora de Ensino – Secretaria da Educação.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
TERMO DE RATIFICAÇÃO - REF.: JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM RELAÇÃO AO LAUDO DE
CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2009 - OBJETO: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços
de exames diagnóstico, constantes do anexo I e nos preços fixados pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Específicos do Sistema único de Saúde - SUS.  De posse dos documentos do processo licitatório em epígrafe,
considerando-se o recurso interposto pela empresa IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA SANTISTA S/S LTDA  - Protocolo n°
35.302 de 07/12/2009, além  das contra-razões interpostas pelas empresas: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PAULISTA LTDA – Protocolo n° 36.140 de 16/12/2009 e SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA –
Protocolo n° 36.141 de 16/12/2009, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º
8.666/93 e suas alterações, considera-se RATIFICADO o parecer emitido pela Secretaria dos Negócios Jurídicos, INDEFERINDO-
SE o recurso interposto pela empresa IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA SANTISTA S/S LTDA, mantendo-se o parecer da
Comissão da Chamada Pública, que realizou a seguinte classificação: 01) lote n° 01 – Serviço de Anatomia Patológica e Citologia
S/C Ltda e 02) Lote n° 02 – Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda, sendo assim  HOMOLOGO  todo o procedimento
realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes acima. Itapetininga, 23 de dezembro de 2009. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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Conhecer o local em
que mora, identificar suas
necessidades e promover
melhorias, são apenas al-
guns dos objetivos do “Pro-
jeto Identidade e Cidadania:
Eu e meu Bairro”, desenvol-
vido pela Prefeitura de Ita-
petininga, com os alunos das
escolas de período integral
da Rede Municipal de Ensi-
no.

Durante o período
contraturno, alunos do 2º ao
5º ano das Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental
(EMEFs) Profª Hilda Weiss
Trench ( Vila Belo Horizon-
te), Profº José Gomes da Silva
Neto ( Vila Sotemo) e Profª
Loide Lara (Taboãozinho),
visitaram seus bairros, en-
trevistaram os  moradores,

“Projeto Identidade e Cidadania : Eu e
meu Bairro” é finalizado nas escolas de

Tempo Integral
criaram acervo de fotos do
local, realizaram redações,
relatos, poesias, listaram as
possíveis soluções para os
problemas encontrados em
suas comunidades e forma-
ram comitês para a organiza-
ção do projeto.

De acordo com o
Departamento de Desenvol-
vimento Político-Pedagógi-
co, dentro deste projeto, as
professoras trabalharam
com os alunos na confec-
ção de mapa das vilas, iden-
tificando pontos como cre-
ches, escolas, igrejas e pos-
to de saúde.

Para elevar a autoes-
tima e reconhecer as poten-
cialidades e igualdades, na
finalização do projeto, em
cada uma das EMEFs, os es-

tudantes realizaram apre-
sentações, conforme a temá-
tica do trabalho e também
produziram em sala de aula
um texto baseado nos pro-
blemas e benefícios encon-
trados em seus bairros. Na
última semana, esse docu-
mento foi apresentado por
grupos de alunos do chefe
do Executivo. No conteúdo
da carta, as crianças descre-
veram a respeito do “Projeto
Identidade e Cidadania: Eu
e meu Bairro”, e também fi-
zeram sugestões de me-
lhorias, que podem ser reali-
zadas em seus bairros.

Segundo a Secreta-
ria de Educação, o “Projeto
Identidade e Cidadania: Eu
e meu Bairro” deve ter
continuidade em 2010.
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Após as finais do
Top 16, competição em que
os melhores jogadores de
cada categoria disputam o
melhor do ano, a direção da
Liga Paulista de Tênis de
Mesa divulgou a relação
dos mesatenistas que rece-
berão prêmios na Festa dos
Melhores do Ano de 2009.

Na cerimônia, que
acontece no dia 30 de Jane-
iro, no anfiteatro da Prefeitu-
ra de Piracicaba,  atletas Ita-
petininganos serão pre-
miados. Na categoria Pré-
Mirim Feminino, a atleta re-
velada na Escolinha de Tê-
nis de Mesa da Prefeitura de
Itapetininga, Natali Fernan-
da Da Cruz Duarte, levará o
prêmio Índice Técnico. Já na

Premiação “Melhores do Ano de 2009”
terá atletas itapetininganos

categoria Rating-Nível Téc-
nico, a atleta e estagiária
Amanda Aparecida Camar-
go Freitas será premiada
como Destaque.

Pela primeira vez,
Itapetininga conseguiu ficar
entre os dez melhores colo-
cados na competição.  O
Técnico e Professor, André
Balint, também será home-
nageado e premiado duran-
te o evento, pela implanta-
ção e desenvolvimento do
projeto social, realizado na
EMEF Maria Aparecida Idá-
lio, onde por meio da parce-
ria entre as Secretaria de
Educação e de Esporte e La-
zer, 140 alunos têm a oportu-
nidade de, no período con-
traturno, conhecer e apren-

der a modalidade.
De acordo com a

Prefeitura de Itapetininga,
somado ao número de
alunos da Escolinha
Municipal de Tênis de
Mesa e os que estão tendo
aulas na EMEF totalizam 200
novos atletas.

Liga Paulista de Tênis de
Mesa

Liga Paulista de Tê-
nis de Mesa é o maior tor-
neio da América Latina e
conta com mais de 5000 jo-
gadores e 40 clubes filiados
de diversas cidades do esta-
do de São Paulo,inclusive
com técnicos e jogadores de
Seleção Brasileira

O trabalho realizado
pela equipe do Ambulatório
Médico de Feridas tem con-

Ambulatório Médico de Feridas: atendimento
pioneiro na região

quistado resultados satisfa-
tórios, que elevam a quali-
dade de vida dos pacientes

portadores de úlceras de
pressão e doenças vascula-
res, atendidos pela rede mu-

nicipal de saúde.
Oferecendo um ser-

viço pioneiro na região des-

de 2007, o Ambulatório Mé-
dico de Feridas  foi criado
pela Prefeitura de Itapetinin-
ga  para oferecer um atendi-
mento diferenciado aos por-
tadores de feridas crônicas
e alguns tipos agudas.

Na unidade, homens
e mulheres com feridas  de
10 dias sem resposta ao tra-
tamento convencional, que-
imados e portadores de úl-
cera de pressão recebem tra-
tamento especializado.

No ambulatório o
paciente passa por ava-
liação do enfermeiro, recebe
orientações quanto aos cui-
dados com a ferida e aos cu-
rativos.

Depois de iniciado o
atendimento adequado, é
encaminhado por mais uma
consulta médica e novas
avaliações de enfermagem e
curativos.  O tempo de trata-
mento oferecido é relativo,
podendo durar até um ano.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, atual-

mente, o Ambulatório Médi-
co de Feridas conta com um
médico cirurgião vascular,
uma enfermeira e dois técni-
cos de enfermagem.

É importante lembrar
que os pacientes devem ser
encaminhados de suas uni-
dades de origem pelo médi-
co ou enfermeiro, através de
guia de referência e após
isso é agendada a primeira
avaliação e orientação.

O Ambulatório Mé-
dico de Feridas está localiza-
do anexo à Unidade Básica
de Saúde(UBS) Dr. Genefre-
do Monteiro, localizada à
Praça Nove de Julho, 518, de
segunda a sexta das 7 às 19
horas. A unidade atualmen-
te realiza aproximadamente
400 atendimentos mensais,
entre consulta médica, de
enfermagem e curativos.

Informações sobre o
trabalho realizado pela uni-
dade podem ser consegui-
das pelo telefone (15) 3272-
5115.
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A população itapeti-
ningana pode contemplar
neste mês a decoração de
Natal montada nas ruas, pré-
dios e monumentos, espa-
lhados pelo  município. A i-
niciativa da administração
municipal, com a parceria da
Associação Comercial e do
Banco do Brasil, teve como
novidade este ano a con-
fecção dos enfeites, realiza-
das por profissionais do
CEPROM.

Foram colocados
mais de 400 enfeites nas ruas
Campos Salles, Calçadão
José Bonifácio, Julio Pres-
tes, Barbosa Franco, Salda-
nha Marinho, Silva Jardim,
Virgílio de Rezende, Francis-
co Válio, Sarutaya e Aveni-
da Waldomiro de Carvalho,

Enfeites Natalinos iluminam
Itapetininga no mês de dezembro

na Vila Rio Branco, além de
34.150 lâmpadas que enfei-
taram a Praça Marechal Deo-
doro (Largo dos Amores), o
Centro Cultural e Histórico
de Itapetininga e o Cristo.

Houve também uma
inauguração da decoração
natalina, onde ao som da
banda municipal represen-
tantes da Secretaria de Tra-
balho e Desenvolvimento e
das entidades parceiras,
acenderam as luzes da Árvore
de Natal, de 10m de altura,
montada na entrada da Ave-
nida Peixoto Gomide com a
Rua Campos Salles.

Essas ações tiveram
como objetivo embelezar a
cidade, além de incentivar
o comércio e o turismo
local.
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