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2011: Ano de vitórias e
conquistas para a população

itapetiningana
O novo ano já che-

gou e com ele a confiança
de que 2011 será um tempo
de muitas alegrias para toda
a população.

Assim como foi em
2010, neste ano a equipe da
Prefeitura de Itapetininga
continuará a trabalhar com
dedicação para implantar
projetos e serviços que
valorizem, beneficiem e
proporcionem mais quali-
dade de vida aos itapeti-
ninganos.

Em 2011, Itapeti-
ninga ganhará novos servi-
ços de saúde que auxiliarão
para que a cidade ofereça um
atendimento com ainda mais
qualidade e respeito ao
municípe.

Na área social, neste
ano também a população de
baixa renda será beneficiada
com programas que visam a
promoção de vidas e com a
ampliação de vários outros
cursos profissionalizantes e
de geração de renda que
melhorem a vida dessa
parcela de Itapetininganos.

No setor da educa-
ção, será entregue mais uma

escola técnica, a ETEC da
Chapadinha. Além disso
serão ampliados o número
de cursos oferecidos atra-
vés da UAB, IFSP, FATEC,
ETEC Professor Edson Gal-
vão e Ceprom/Senai e tam-
bém o reconhecido ensino
da Rede Municipal de Edu-
cação será levado a todos
os bairros e distritos de Ita-
petininga.

No ano em que Ita-

petininga sediará a 55ª
edição dos Jogos Regionais
e outros eventos esportivos
de grande relevância, serão
realizadas diversas obras de
infraestrutura e serviços
essenciais aos cidadãos, co-
mo pavimentação, reca-
peamento, substituição de
galerias de águas pluviais,
construção de pontes em
áreas rurais, novas áreas de
lazer e praças, além de

serviços e projetos de várias
áreas. Enfim, serão muitas
conquistas em 2011 para a
população itapetiningana.

Confira nas próximas
páginas apenas algumas
das ações e investimentos
que serão realizados neste
ano em Itapetininga.

Semanário Oficial de
Itapetininga
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

COMUNICADO - RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°
192/2010 – PROCESSO N° 270/2010. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR
AULAS PARA OS CURSOS OFERECIDOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,
CONFORMEDESCRITO NO ANEXO I. A Secretaria Municipal de Gabinete ao analisar o edital do
certame licitatório em epígrafe, verificou a necessidade da retificação do edital em relação ao item 9.2.
Sendo assim o Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos, através do Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, juntamente com a Secretaria Municipal de Gabinete, vem RETIFICAR O EDITAL no seguinte
termo – item 9.2: Onde se lê: os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos
serviços, serão fornecidos pela empresa vencedora da licitação para a realização dos serviços. Após a
RETIFICAÇÃO, passa o referido item conter a seguinte descrição: Os materiais e equipamentos, serão
fornecidos pela Secretaria solicitante, somente a mão de obra para a execução dos serviços, serão
fornecidos pela empresa vencedora da licitação. 3 - Fica alterada a data de realização deste certame
licitatório para o dia 03.02.2011 às 09:00 (nove) horas na sala da Comissão Permanente de Licitações -
CPL, localizada na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, 1° andar, em Itapetininga (SP), ficando mantidas
as demais informações estabelecidas no próprio edital; 4 - A presente retificação ficará a disposição no site
da Prefeitura Municipal (www.itapetininga.sp.gov.br) e será encaminhada aos que já retiraram o edital e
encaminharam o comprovante de retirada do edital. Itapetininga, 13 de janeiro de 2010. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

Comunicado 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo inicia o estabelecimento de uma
parceria com a Diretoria de Ensino de Itapetininga para levantamento do número de professores atuantes
na disciplina de Física nas escolas da rede estadual e que ainda não possuem licenciatura (curso superior de
formação de professores).
O curso de complementação pedagógica tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades pedagógicas
para o exercício do magistério na Educação Básica e é destinado a bacharéis e/ou tecnólogos já inseridos
no magistério, mas que não possuem curso de licenciatura, necessário para atuação profissional na área de
Educação.
Para 2011 também prevê-se o oferecimento de oficinas pedagógicas na área de Física, com 40 horas de
duração e certificação pela CENP, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, órgão vinculado à
Secretaria Estadual de Educação (SEESP).
Desse modo objetiva-se auxiliar os professores no desenvolvimento da Proposta Curricular Paulista,
implantada pela SEESP em 2008, bem como fornecer elementos para capacitação e progressão funcional
do quadro docente da rede estadual de Intapetininga e região.

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo(IFSP)
Campus Itapetininga

COMUNICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação comunica que no dia 31/01/2011, às 10 horas, os professores efetivos
na Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, interessados em substituir direção na própria escola sede
deverão comparecer no Departamento Técnico Pedagógico para sessão de atribuição, considerando a Lei
Complementar nº 03/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21/2007.
No dia 31/01/2011, às 16 horas, os professores efetivos interessados em substituir direção de escola
deverão comparecer no Departamento Técnico Pedagógico para sessão de atribuição, obedecendo à lista
de classificação geral dos professores, em conformidade com a Lei Complementar nº 03/1998, alterada
pela Lei Complementar nº 21/2007.
Itapetininga, 12 de janeiro de 2011.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CHAMAMENTO – 001/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 17 à 21 de janeiro de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANA PAULA ANTUNES RAMACIOTI 34.183.192-X 227º
MARIANA CRISTIANE CLETO FIUZA 30.810.898-X 228º
TALITA SILVA DE SOUZA 40.293.830-6 229º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 12 de janeiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 002/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 17 à 21 de janeiro de 2011, 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: Professor de Educação Básica I
Nome R.G. Classificação
FABIANA SAMPAIO DA SILVA    32.787.335-8        174º
GABRIELA ALIENDE    34.381.385-3        175º
ELISABETE HENRIQUE DA SILVA    39.223.227-3                        176º
ALEXANDRE DE LIMA                                   26.629.596-4        177º
VIVIANE CRISTINA BRISOLA    29.531.982-3                        178º
ALLISON J. PORFIRIO DA CONCEIÇÃO    40.293.516-0                        179º
ELAINE C. BRITO DE ALMEIDA                  29.532.006-0                        180º
MARIA GABRIELA L. DO N. MELLO                  41.448.526-9                        181º

CRISTIANA DE OLIVEIRA NALESSO 29.943.744-9 182º
ANA LAURA MALAVAZZI SILVESTRE 41.020.880-2 183º
SUZETE M. DE CAMARGO CORREA 15.935.352 184º
FATIMA APARECIDA DAMASCENO 23.281.629-3 185º
FATIMA APª MACHADO DE SOUZA 24.547.849-8 186º
ANDRE AUGUSTO GOMES 41.020.680-5 187º
VIVIANE C. CARDOSO MEIRA SOUZA 30.427.711-3 188º
IDEMEE SOLANIS DE M. AMBROSIO 14.674.125-0 189º
REGINA H. COLLAÇO SOARES PILOTO 9.270.695-2 190º
LETICIA FERNANDA ALVES 40.414.593-0 191º
ROSELAINE RAMOS DA SILVA 15.682.236-2 192º
CARLA MONICA GOMES SAFADY 4.727.890 193º
AMANDA ROCHA F. B. R. MATARAZZO 40.291.548-3 194º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.

Itapetininga, 12 de janeiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA

Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 003/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 001/2007, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 17 à 21 de janeiro de 2011, 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: Professor de Educação Física
Nome  R.G. Classificação
ANTONIO DE JESUS LOPES GALLÃO 19.638.743-7         30º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 12 de janeiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 12 de Janeiro de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.3479/2010, Proc. 0543/2010, Paulo Yago Oliveira Frigieri Salgados – ME); (Prot.3382/2010,
Proc. 0527/2010, Lucas Vieira Ayres – ME); (Prot.3447/2010, Proc. 0541/2010; Valdemiro dos Santos
Junior – ME); (Prot.3512/2010, Proc. 0545/2010, Cristiane Rodrigues da Silva Oliveira)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO –ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2596/2010, Proc. 0393/2010, Tiago Jesus de Almeida Vieira –ME); (Prot. 3442/2010, Proc.0539/
2010, Renato Carvalho Almeida – MEI)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0022/2011, Proc. 0004/2011, Cons. Odontológico, Prefeitura Municipal de Itapetininga, PSF
João Manoel Vieira, Bº Rio Acima); (Prot.0021/2011, Proc. 0003/2011, Cons. Odontológico, Prefeitura
Municipal de Itapetininga, PSF Gaspar João Ferraz, Bº de Morro do Alto); (Prot. 3443/2010, Proc. 0540/
2010, Marcos Antonio Aragão de Jesus)
INDEFERIMENTO DE DEFESA DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3411/2010, Proc. 489/2010, AIP nº 0718, Fabiano Soares Faria)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0044/2011, Proc. 1795/1989, Sueli Regina Cyrineu Araújo)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0020/2011, Proc. 1360/2003, Prefeitura Municipal de Itapetininga, PSF Gaspar João Ferraz, Bº
Morro do Alto); (Prot. 3319/2010, Proc.0293/2004, Espaço Saúde Reabilitação Ltda); (Prot. 3478/
2010, Proc. 0264/2002, José Antonio Carvalho de Oliveira); (Prot. 0012/2011, Proc. 0135/2008,
Venicio Leonert Neto); (Prot.3246/2010, Proc. 0203/2002, Lilian Molina Cyrineu); (Prot.3459/2010,
Proc. 0623/2006, Milena Tais Lisso Coelho); (Prot. 3374/2010, Proc. 0314-A/1994, Mariane Nunes
Ferrira Furtado); (Prot.3275/2010, Proc. 0315/2002, Asir Antonio Xisto Paes)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3318/2010, Proc. 0060/2008, J.C.de M. Almeida & Cia Ltda- ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3475/2010, Proc. 0623/2006, Milena Tais Lisso Coelho)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA  DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DE
SAÚDE
(Prot. 0015/2011, Proc. 1686/1997, Nathália Aparecida Gatto Vieira, Ana Luisa Cardoso Secco Itapetininga
– ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO  DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0019/2011, Proc. 1360/2003, Luciana Cardoso Azevedo, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
PSF Gaspar João Ferraz, Bº Morro do Alto)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância em Sanitária

Resolução SME nº 29/2011, de  11 de janeiro de 2011.
Dispõe sobre a remoção de local de trabalho dos servidores em afastamento, pertencentes à Secretaria
Municipal de Educação.
A Secretária Municipal de Educação de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e:
Considerando o disposto no Artigo 95 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapetininga;
Considerando a necessidade desta Secretaria se adequar às normas legais;
Considerando ser dever do Município e direito do cidadão ter um atendimento efetivo no campo da
educação;
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Considerando a necessidade de proporcionar a continuidade e o bom atendimento dos serviços públicos
prestados aos munícipes, especialmente às crianças matriculadas na rede municipal de ensino;
Considerando a necessidade de se observar o módulo de funcionários por escola, substituindo o funcionário
ausente para não prejudicar o atendimento relativo à demanda da Educação do Município;
Considerando que o servidor afastado precisa ser substituído para manter o atendimento junto às unidades
escolares.
Resolve:
Artigo 1º - Os profissionais da Educação, regidos pela Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008,
lotados na Secretaria de Educação, quando se afastarem do serviço por período superior a 10 (dez) dias
consecutivos ou 30 (trinta) dias interruptos, durante o ano letivo, serão automaticamente desligados da
Unidade Escolar em que prestava seus serviços, passando a ficar vinculados diretamente à Secretaria
Municipal da Educação, a fim de que sejam alocados, quando de seu retorno, à Unidade Escolar onde haja
necessidade, conforme o interesse da Administração.
Parágrafo 1º - Para efeito do caput do presente artigo, serão considerados os afastamentos previstos no
Artigo 118 da Lei Complementar n.º 26/2008, exceto os previstos nos inciso III, IV, VI, VII, VIII e IX do
referido dispositivo.
Parágrafo 2º – Caso configurada a situação prevista neste artigo, no dia anterior ao retorno do funcionário
afastado, o mesmo deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, para tomar ciência
do local de trabalho que lhe foi designado.
Artigo 2º - O Departamento de Educação Básica, em cumprimento ao art. 288, da Lei Complementar nº
26/2008, informará ao Departamento de Recursos Humanos acerca da transferência do funcionário de
local de trabalho.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Suzana Eugenia Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Autos nº 11/2.010

Portaria nº 11/2.010
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa à ofensa física em
serviço, conforme Portaria nº 11, de 27 de dezembro de 2010.

Itapetininga, 14 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Autos nº 12/2.010

Portaria nº 12/2.010
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a abandono de cargo,
conforme Portaria nº 12, de 27 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 14 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cientificamos a senhora Maria Aparecida Vasconcelos sobre Auto de Imposição Penalidade, AIP nº 454,
sendo seu prazo para defesa será  contado a partir de 5 dias da publicação, visto que a  mesma recusou o
recebimento  via AR.

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora de Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 7, DE 11 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 487, de 7 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Maria Aparecida de Meira, Servente, Ref. 03,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/01/2011, nos termos do artigo 135, de Lei Complementar
nº 26, de 27/06/2008.
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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 8, DE 11  DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 605, de 10 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Ana Paula de Azevedo Galvão,
Professora de Educação Básica II – Fundamental, Faixa 04-B, lotada na Secretaria da Educação, a partir
de 29/01/2011, nos termos do artigo 137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.

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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 9, DE 11 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 475, de 7 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Samuel dos Santos Machado, Auxiliar de Educação, Ref.07,
lotado na Secretaria da Educação, a partir de 17/01/2011.
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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 10, DE 11 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 819, de 11 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Elisa Aparecida Vieira de Almeida Paulino,
Auxiliar de Enfermagem, Ref. 08-A, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 11/01/2011, nos termos do
artigo 135, de Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 11, DE 12 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando que o Sr. Geraldo Miguel de Macedo solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. José Alves de Oliveira Junior Secretário Municipal de Gabinete, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Governo, no período de 3/1/2011 à 22/1/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de janeiro de
2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 12, DE 12 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando que o Srª Regina Maria Soares Mendes de Souza solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Newton Cavalcanti de Noronha, Secretário Municipal de Administração e Finanças,
para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde, no período de 10/1/2011 à 19/1/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de
2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 13, DE 12  DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando que o Sr. Antônio Camargo Ferreira solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Paulo Cezar Almeida Secretário Municipal de Obras e Serviços, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no período de 3/1/2011 à 22/1/
2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de janeiro de
2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora
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Resolução nº 520, de 22 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga.

A Secretária da Educação considerando:
- a importância da padronização dos uniformes escolares da rede municipal de ensino;
- a Lei nº 8.907, de 6 de julho de 1994, que estabelece critérios para a adoção de uniforme escolar;
- que o uniforme escolar é um item importante para identificar e dar segurança aos alunos;
- que o seu uso desenvolve nos alunos, um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no
desenvolvimento psicossocial das crianças;
- que o uso do uniforme escolar proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais;
RESOLVE,
Art. 1º - Fica padronizado o uniforme escolar das unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da
rede municipal de ensino, de acordo com esta resolução.
Art. 2º - A aquisição do uniforme escolar não será obrigatória.
Art. 3º - Os alunos que possuem uniforme escolar não padronizado poderão utilizá-lo até sua substituição.
Art. 4º -  O modelo e o material utilizado para a confecção do uniforme escolar da Rede Municipal de
Ensino de Itapetininga, levam em conta a situação econômica do estudante e de sua família, bem como as
condições de clima do município;
§ 1º - Os modelos do uniforme escolar constam dos Anexos I, II e III desta Resolução.
§ 2º - O detalhamento das especificações do uniforme escolar consta do Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
     Secretária Municipal de Educação

ANEXO IV
ESPECIFICAÇÕES
ANEXO I - ABRIGO

1-) JAQUETA
- tecido: 65% poliéster e 35% algodão
- cor: azul marinho
- detalhes: manga longa; gola com o mesmo tecido; punho e barra sanfonados; friso verde bandeira em PV
nas mangas, iniciando na cava pelo lado superior descendo até antes do punho.
FRENTE: aberta com zíper azul marinho; faixa branca no peito, de no mínimo 8 cm e no máximo 12 cm,
de acordo com a numeração; do lado esquerdo a impressão, em transfer, da bandeira, símbolo do município,
e ao lado  a inscrição em caixa alta - PREFEITURA DE ITAPETININGA, em silk screen, na cor preta,
fonte arial black; acima da faixa branca, 3 faixas com 1 cm cada, nas cores, verde bandeira, amarelo ouro
e preto.
2-) CALÇA
- tecido: 65% poliéster e 35% algodão
- cor: azul marinho
- detalhes: calça comprida com elástico na cintura, sem punho nos tornozelos; nas laterais externas, friso
verde bandeira em PV, iniciando no cós até a barra da calça; 1 bolso traseiro aplicado
ANEXO II – BERMUDA E SHORTS-SAIA
1-) BERMUDA
- tecido: 65% poliéster e 35% algodão
- cor: azul marinho
- detalhes: bermuda com elástico na cintura, aproximadamente 5 dedos acima do joelho; friso verde
bandeira em PV nas laterais externas, iniciando no cós até a barra da bermuda.
2-) SHORTS-SAIA
- tecido: 65% poliéster e 35% algodão
- cor: azul marinho
- detalhes: bermuda com elástico na cintura; na frente, falsa saia arredondada do lado esquerdo, 3 dedos
acima da barra da bermuda; nas laterais externas, friso verde bandeira em PV, iniciando no cós até a barra.
ANEXO III - CAMISETA
1-) CAMISETA
- tecido: Malha PV – 67% poliéster e 33% viscose
- cor: branca
- detalhes: decote “careca” branco, com punho; do lado esquerdo, estampa em transfer, da bandeira,
símbolo do município, e ao lado a inscrição em caixa alta – “PREFEITURA DE ITAPETININGA”, em
silk screen, na cor preta, fonte arial black; 2 cm abaixo da cava, 3 faixas com 1 cm cada, nas cores, verde
bandeira, amarelo ouro e preto; nas costas, impressão em silk screen, o NOME DA ESCOLA, em caixa
alta, fonte arial black, em meio círculo na cor preta.

OBS. A camiseta poderá ser em manga curta ou comprida.
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DECRETO Nº 719, DE 11 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre o remanejamento de Função Comissionada Técnica da Secretaria da Promoção Social  para
a Secretaria de Saúde .
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.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor IV,  comissionado da Secretaria da Promoção Social para
a Secretaria de Saúde, correspondente ao nível de escalonamento.
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 onze dias de janeiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete]

PORTARIA Nº 14, DE 12 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em comissão, Ana Paula Sóglia para exercer as funções de Assessor, Ref. IV, junto a
Secretaria Municipal de Saúde, lotada no Departamento de Assessoria Técnica.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/12/2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo

Assessora

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 001, de 10 de Janeiro de 2011.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000701/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, Parágrafo 1° e Artigo 34, Inciso IV 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 Estevão Felício de Medeiros, à dependente LUCIA ANTUNES NALESSO
PARRILHA, a partir de 22-12-2010.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATOS DA MESA

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E, com efeito a partir de 1º de janeiro e dentro do quadro de pessoal da Câmara:
Ato da Mesa nº 01/2011 - Nomear o Senhor Cláudio Antonio Ferreira ao cargo de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato nº 02/2011 - Nomear o Senhor Ed Carlos Mádero ao cargo de provimento em comissão de Assessor
Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 03/2011 - Nomear o Senhor Edcarlos Rodrigues Rafael ao cargo de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 04/2011 - Nomear a Senhora Eugênia Scott ao cargo de provimento em comissão de
Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 05/2011 - Nomear o Senhor Gilmar Almeida da Silva ao cargo de provimento em comissão
de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 06/2011 - Nomear o Senhor Ivan Vieira de Paula ao cargo de provimento em comissão de
Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 07/2011 - Nomear a Senhora Karen Bonatti Andrades Bordieri ao cargo de provimento
em comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 08/2011 - Nomear o Senhor Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira ao cargo de provimento
em comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 09/2011 - Nomear o Senhor Osmar Thibes do Canto Júnior ao cargo de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 10/2011 - Nomear a Senhora Valéria Teresa Rolim de Moura Camilo ao cargo de

provimento em comissão de Assessor Parlamentar, referência III;
Ato da Mesa nº 11/2011 - Nomear o Senhor Guilherme Elias de Almeida ao cargo de provimento em
comissão de Chefe de Gabinete, referência III;
Ato da Mesa nº 12/2011 - Nomear o Senhor Ronaldo Cesar Nunes ao cargo de provimento em comissão
de Assessor de Imprensa, referência III;
Ato da Mesa nº 13/2011 - Nomear a Senhora Valdirene Aparecida de Oliveira Meira ao cargo de provimento
em comissão de Assessor de Diretoria, referência II;
Ato da Mesa nº 14/2011 - Nomear a Senhora Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris ao cargo de provimento
em comissão de Chefe do Setor Contábil e Financeiro, referência III,
Ato da Mesa nº 15/2011 - Nomear o Senhor Walter dos Santos Júnior ao cargo de provimento em
comissão de Assessor Jurídico, referência III,
Ato da Mesa nº 16/2011 - Nomear a Senhora Rita de Cássia Siqueira ao cargo de provimento em comissão
de Assessor de Diretoria, referência II; e
Ato da Mesa nº 17/2011 - Nomear o Senhor Alexandre Ferreira da Silva ao cargo de provimento em
comissão de Assessor de Diretoria, referência II.
Itapetininga, 1º de janeiro de 2011.

Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário

Cidade Empreendedora

A população itape-
tiningana inicia 2011 sendo
presenteada com obras de
infraestrutura em diversas
vias do município.

Entre as ruas bene-
ficiadas este ano, estão as
vias: Rua Senador José Her-
mírio de Moraes (trecho
compreendido entre a Ave-
nida José de Almeida Carva-
lho e Rua Dr. Coutinho), Rua
João Adolfo (entre a Rua
Prof. Augusto Graco da Sil-
veira Santos e Alceu Cardo-
so), Rua Antonio Avelino da

Recapeamento e asfalto em novas ruas
Costa (trecho que compre-
ende a Av. Wenceslau Brás
e a Rua Agenor Vieira de
Moraes), Av. Dr. João Ba-tista
Lobato (entre a Rua Alfredo
Maia e Av. Antonio Vieira de
Moraes), Avenida João
Olímpio de Oliveira, Rua Cel
Fernando Prestes,  Alceu
Côrrea de Moraes,  Rua Or-
lando Scotto, Rua Antonio
Fogaça de Almeida Neto,
Rua Antonio Fanaro, Ruas
do Conjunto Habita-cional
Itapetininga “I”, Rua João
Ayres da Rocha e Travessa 1.
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Também neste ano,
Itapetininga será contem-
plada com a construção de
seis pontes na zona rural. Os
bairros beneficiados neste
ano serão Turvo dos Rodri-
gues II (Córrego Bueno),
Bairro Biscoito Duro (Cór-
rego Cachaça), Bairro Vatin-
ga (Córrego Vatinga) Bairro
Laranja Azeda (Córrego La-
ranja Azeda), Bairro Turvo
dos Rodrigues I (Córrego
Rodrigues) e a construção
de Ponte Mista no Bairro Rio
Acima (Córrego Perico), to-
talizando um investimento
de R$ 1.666.970,00 dos Go-
vernos Federal e Municipal.

Seis pontes serão construídas
na área rural

As obras, que de-
vem ter início no segundo
semestre do ano, serão de
suma importância para toda
a região, tendo em vista que
Itapetininga é sede de 13
municípios da região e com
isso 500 mil pessoas serão
beneficiadas com as pontes.

Além disso, o mu-
nicípio é o 3º maior em ex-
tensão territorial, o que im-
plica em mais de 4.000 km de
estradas vicinais, com bairros
localizados a até 70 km de
distância do centro urbano,
utilizados para o escoamen-
to de toda produção agrícola e
agropecuária do município.

Em breve mais de
10 mil moradores dos bair-
ros Bela Vista, Vila Bandei-
rantes, Parque São Bento e
Vila Carolina serão contem-
plados com a praça do PAC(
Programa de Aceleração do
Crescimento), no Jardim Re-
sidencial Cambuí.

O espaço integrará
atividades e serviços cultu-
rais, práticas esportivas e de
lazer, formação e qualifica-
ção para o mercado de
trabalho, serviços socioas-
sistênciais, políticas de pre-
venção à violência e inclu-
são digital, oferecendo co-
bertura a todas as faixas
etárias. 

A praça, de 3.000
m², contará com um prédio

Praça do PAC
incluindo biblioteca, cinete-
atro com 60 lugares, sanitá-
rios, salas de apoio, telecen-
tro, quadra coberta, pista de
skate, jogos de mesa, espa-
ço criança, sala multiuso,
pista de caminhada, apare-
lhos de ginástica ao ar livre
e também o Centro de Refe-
rência e Assistência Social
(Cras), totalizando um
investimento de mais de R$
2 milhões do Governo
Federal com contrapartida
da Administração Munici-
pal.

A Praça do PAC
será um importante espaço
social para os moradores
que terão oportunidade de
ter acesso a cultura, educa-
ção, esporte e lazer.  
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Itapetininga rece-
berá ainda mais investimen-
tos na área da saúde em
2011. O município conquis-
tou recentemente, junto ao
Governo Federal, mais cinco
novas Unidades Básicas de
Saúde (UBS). As obras fa-
zem parte da 2ª Etapa do
Programa de Aceleração do
Crescimento, o chamado
PAC 2.

As novas unida-
des serão construídas nos
Distritos do Morro do Alto
e Rechã, no Central Parque
4L, no Taboãozinho e na
Vila Belo Horizonte. Quatro
das cinco novas UBS irão
substituir as unidades já
existentes, as quais não dis-
põem atualmente de espaço
físico suficiente para atender
à demanda da população.

Uma nova unida-
de será construída no Cen-
tral Parque 4l e atenderá tam-
bém à população das Vilas
Labrunetti, Nastri I e II e
adjacências, que hoje preci-

Cidade Saudável
Mais saúde de qualidade

sa se deslocar até o posto
Dr. Genefredo Monteiro, no
centro, em busca de aten-
dimento.

Todas as unidades
contarão com equipes de
Programa Saúde da Família
para o atendimento à popu-
lação, composta de médi-
cos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem,
dentistas, auxiliares de con-
sultório dentário e agentes
comunitários de saúde,
entre outros profissionais.

Ao todo serão
investidos em Itapetininga,
pelo Ministério da Saúde,
aproximadamente R$
1.500.000.00.  A Prefeitura de
Itapetininga disponibilizou
os terrenos para a constru-
ção das novas unidades.

Além disso, já es-
tão sendo construídas no-
vas unidades de Saúde da
Família (USF) no município.
Serão três unidades nas
Vilas Santana, Mazzei e no
Distrito da Conceição, que

contarão com consultórios
médico e odontológico, sa-
las de enfermagem, de inala-
ção, de vacina, de esteriliza-
ção e de curativos, além de
outros espaços. Num total
aproximado de R$ 800.000.00
de investimentos.

As USF que estão
sendo construídas no muni-
cípio atenderão diretamente
a mais de 50 mil pessoas e
prestarão um auxílio muito
importante nos atendimen-
tos de saúde que são pres-
tados pelo município.

 Para 2011, já está
prevista a construção da
Unidade de Pronto Aten-
dimento - 24 horas - UPA. A
unidade, voltada aos aten-
dimentos de urgência e
emergência, é intermediária
entre as Unidades Básicas
de Saúde e as portas de ur-
gência hospitalares, onde
em conjunto com estas
compõem uma rede orga-
nizada de Atenção às Ur-
gências.

Cidade Democrática

Para diminuir o dé-
ficit habitacional no muni-
cípio, há seis anos a Admi-
nistração Municipal traba-
lha para inserir o município
nos programas habitacio-
nais que priorizam o aten-
dimento às famílias de baixa
renda, como é o caso do

 O sonho da casa própria...
Programa “Minha Casa,
Minha Vida”, onde Itape-
tininga foi uma das primeiras
cidades do Estado de São
Paulo a aderir ao projeto.

Em 2011, a Admi-
nistração Municipal irá
realizar a entrega da casas ,
que estão sendo cons-

truídas no loteamento Gra-
mado I, localizado no Bairro
do Taboãozinho, pelo pro-
jeto. Serão 359 famílias con-
templadas com as novas mora-
dias, avaliadas em
R$15.078.000,00,  com sala, co-
zinha, banheiro, dois quartos e
área externa com tanque.
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Cidade Educadora

Em 2011, a Prefeitu-
ra de Itapetininga, por meio
da Secretaria de Educação,
realizará mais uma ação de
destaque e inovação, a
elaboração do Projeto da
Escola Municipal de Difu-
são Científica e Tecnoló-
gica, que levará o nome de
“Parque do Conhecimento
de Itapetininga”, que terá
como diferencial a populari-
zação da ciência e da educa-
ção científica de forma lúdi-
ca e prazerosa.

Após o sucesso
do projeto “Feira do Co-
nhecimento”, a nova uni-

Parque do Conhecimento
dade a ser edificada na Rua
Dr. Coutinho, terá como ba-
se exemplos bem-sucedidos
no país e no mundo, como o
Projeto Cata Vento, Estação
Ciência da USP, ambos de
São Paulo, Museu de Ciên-
cias e Tecnologia, da PUC,
do Rio Grande do Sul, Sa-
bina de São Caetano do Sul
e o Pavilhão do Conhe-
cimento, de Lisboa, Por-
tugal.

Com o objetivo de
contribuir para o conhe-
cimento científico e a difu-
são da cultura científica e
tecnológica entre os cida-

dãos, o Parque do Conhe-
cimento terá como intuito
disponibilizar em paralelo ao
dia-a-dia escolar do aluno,
atividades de arte e ciência,
oficinas experimentais de
várias ciências como biolo-
gia, química, física, matemá-
tica e astrologia.

Além disso, o
espaço também capacitará
professores dos ensinos
fundamental e médio,
atualizando e incentivando-
os a levar para a sala de aula
atividades lúdicas e mais
prazerosas para o aprendiza-
do do aluno.

Com o objetivo de
fazer com que todos tenham
acesso ao ensino de quali-
dade, ministrado na Rede
Municipal de Educação,
neste ano serão entregues
novas unidades escolares
no município.

Neste ano de 2011,
o investimento em novas es-
colas será grande, como,  por
exemplo, as duas Creches/
EMEIs no Jardim Mesquita
e no Centro (Santa Rita) e
também as EMEFs da Vila
Rio Branco, Centro (Alfredo

Mão de obra qua-
lificada!  Nos dias de hoje,
esse é um dos quesitos
fundamentais para quem
está à procura de um em-
prego e uma exigências das
empresas que estão sele-
cionando candidatos para
as vagas oferecidas.

Em 2011, a famosa
“Terra das Escolas” ganhará
mais uma unidade voltada
ao ensino técnico no mu-
nicípio, a ETEC

Mais vagas no Ensino
Fundamental e nas

Creches/EMEIs
Maia), que já tiveram suas
obras iniciadas, um inves-
timento de R$ 7.800.000,00
que  gerará 1.792 novas va-
gas.

Ainda neste ano, a
Secretaria de Educação
iniciará a segunda fase das
obras da EMEF do Taboão-
zinho, EMEF e Creche/EMEI
da Vila Belo Horizonte, Cre-
che/EMEI da Vila Florestal,
Creche/EMEI do Jardim
Santa Inês, Creche/EMEI do
Bairro São Camilo (Pró-
infância).

Para atender à
crescente busca por vagas
nas escolas municipais, nos
últimos seis anos o muni-
cípio ampliou em 45% o nú-
mero de vagas no ensino in-
fantil em  52 %  no funda-
mental, com a construção de
novas escolas. Atualmente,
a Rede Municipal de Edu-
cação conta com 73 unida-
des, sendo 30 de Ensino In-
fantil e 42 unidades de
Ensino Fundamental, que
atendem a mais de 14 mil
alunos.

Mais uma ETEC
Chapadinha.  Ao contrário
da ETEC “Prof. Edson
Galvão”, localizada no
Bairro Capão Alto, que
oferece cursos voltados ao
setor do agronegócio, a
nova unidade será
direcionada a cursos que
visam às áreas de serviços
e saúde.

Estima-se que os
cursos tenham a duração de
um ano e meio a três anos e
atendam,  inicialmente a 260

pessoas, nos cursos de
Secretariado, Confecção
Industrial, Enfermagem,
Imagem Pessoal e Ensino
Médio.

De acordo com o
Executivo, a primeira etapa
das obras que compreende
os prédios administrativos,
de laboratórios, salas de
aulas, portaria e
estacionamento, terá um
investimento de R$
3.497.045,13
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Cidade solidária

tapetininga inicia
2011 desenvolvendo um dos
mais importantes projetos
na área social, a Vila Dig-
nidade.

O programa do Go-
verno do Estado de São
Paulo atenderá a idosos de
baixa renda, com mais de 60
anos, que tenham renda
mensal de até 2 salários mí-
nimos, não tenham vínculo
familiar,  que tenham condi-
ções de executar as ativida-
des diárias sem depen-
dência de outras pessoas.

As casas serão
idealizadas com vários itens
de segurança e acessi-
bilidade como barras de
apoio, pias e louças sanitá-
rias em altura adequada, por-
tas e corredores mais lar-
gos, interruptores em
quantidade e altura ideais,

Moradias destinadas aos idosos
rampas e pisos antiderra-
pantes.  Além disso, a Vila
Dignidade também oferece-
rá sala conjugada à cozinha,
dormitório, banheiro, área
de serviço, projeto paisa-
gístico, salão para festas,
reuniões e cursos, num in-
vestimento R$ 1.415.535,45.

Conforme o Fundo
Social de Solidariedade, a
construção das 16 moradias
do Vila Dignidade, no Lo-
teamento Morada do Sol,
deve ter início já no primeiro
semestre de 2011.

 As inscrições
acontecem de 24 de janeiro
a 4 de fevereiro, das 9 às 15
horas no Auditório Muni-
cipal   Alcides Rossi, lo-
calizado no Paço Mu-
nicicipal ,  à  Praça dos
Três Poderes, 1000, Jar-
dim Marabá. 

Outro importante
programa, que será esse
ano implantado em Itape-
tininga, visando a geração
de emprego e renda,  será o
“Alimentando Sonhos”.

Com recursos no
valor de 15 mil reais, repas-
sados pelo Fundo de Solida-
riedade e Desenvolvimento
Social e Cultural do Estado
de São Paulo (FUSSESP),  a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio do Fundo Social de
Solidariedade, irá realizar a

“Alimentando Sonhos”
capacitação e qualificação
de 12 pessoas com idade
acima de 16 anos, desempre-
gadas e que estejam fora do
mercado de trabalho já
algum tempo, no segmento
de alimentação, para a in-
serção no mercado de tra-
balho, garantindo a autos-
sustentabilidade a pessoas
com alto grau de vulnera-
bilidade social.

Os atendidos pelo
projeto, após participarem
de cursos que enfatizam as

culinárias  brasileira, italiana,
podução de pães e conge-
lados, terão seus podutos
comercializados em uma loja
de conveniência,  pequeno
estabelecimento comercial,
a ser montado pelo FSS. 

Dos recursos arre-
cadados com a venda dos
alimentos, 50% será destina-
do aos alunos e o restante
será investido na manuten-
ção do projeto. “ Alimentan-
do Sonhos” deve  funcio-
nando neste  semestre.
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O “Costurando o Futuro”
será o primeiro projeto do
Programa Bolsa Trabalho a
ser implantado na cidade.
Através dele, os jovens de
baixa renda e
desempregados de
Itapetininga terão formação
na área da costura.
Inicialmente o programa
atenderá a 25 pessoas, que
terão aulas de costura e
posteriormente serão
responsáveis pela
confecção dos uniformes

“Costurando Futuros”
das escolas da rede
municipal de ensino. A ação
gerará emprego e renda para
as pessoas beneficiadas,
inserindo-as no mercado de
trabalho.
A iniciativa, que é uma
parceria do Fundo Social de
Solidariedade e das
Secretarias de Trabalho e
Desenvolvimento, da
Educação e também da
Promoção Social , terá início
em Itapetininga no próximo
mês de fevereiro.

Cidade Legal
55ª edição dos Jogos Regionais

Tendo em vista
que o município sagrou-se
campeão pela 2ª divisão na
54ª Jogos Regionais de Itu,
a Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Esporte e Lazer, deve con-
tinuar realizar investimen-
tos na preparação dos
atletas de todas as moda-
lidades envolvidas, que dis-
putarão  as ligas e federa-
ções, nesse que é um dos
maior importantes eventos
esportivos do Estado de

São Paulo.
O evento itapeti-

ningano contará com a parti-
cipação de 70 municípios
que disputarão 22 modali-
dades esportivas oficiais
entre o Atletismo, Atletismo
PPD, Basquetebol, Biribol,
Bocha, Capoeira, Ciclismo,
Damas, futebol, Futebol de
Salão, Ginástica Artística,
Ginástica Ritmica, Hande-
bol, Judô, Karatê, Malha,
Natação, Taekwondo, Tênis
de mesa, Tênis, Vôlei, Vôlei

De 5 a 16 de julho de 2011, Itapetininga sediará a 55ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo.

de Praia e Xadrez além das
modalidades extras.

Estima-se que
Itapetininga receba nesse
período, cerca de 8 mil pes-
soas, entre atletas e dirigen-
tes, aquecendo dessa forma
a economia geral do muni-
cípio.

Além disso, a Admi-
nistração Municipal estará
realizando obras de melhorias
nas áreas esportivas, bem
como em toda a cidade, vi-
sando receber os visitantes.
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Em breve, os
moradores das Vilas Regina,
Sônia, Hungria, Rio Branco,
Alves, Palmeira, Leonel,
Reis e Esplanada terão mais
um espaço para prática de
esportes, passeio e descan-
so com a família.

Também neste
ano, serão executadas as
obras do Centro Municipal
de Lazer, Fausto Tavares
Ramalho. 

O espaço, de 25.656-
,60 m², localizado no terreno
que abrigava o antigo
Centro de Tradição Tro-
peiro e Boiadeiro, na Vila
Hungria, contará com duas
quadras de vôlei de areia,
dois campos para área de
jogos, vestiário, parque
infantil, chafariz, playgro-
und e estacionamento.

Também neste
ano, dando continuidade ao
trabalho de difusão do es-
porte entre toda a popula-
ção itapetiningana e a pro-
moção de eventos gratuitos
que possibilitem a igualda-
de entre todos, a Secretaria
de Esporte e Lazer irá realizar
mais uma edição da COPA
BABY 2011.

A 5ª edição do
evento, terá início no mês de
abril e deve reunir as prin-
cipais forças do futsal de
Itapetininga e região, dividi-
das por categorias que vão
do sub 7 ao sub 17. Os jogos
acontecerão sempre aos

COPA BABY
sábados e domingos nos
Ginásios Municipais de
Esportes, Ayrton Senna da
Silva e Mário Carlos Mar-
tins.

 Em 2010, 209
equipes, de 69 agremiações,
com a participação de várias
cidades da região e contou
com mais de 2.000 atletas. A
cada ano a competição
ganha mais participantes,
tendo em vista que a mesma
é realizada sem qualquer
custo para as equipes,
proporcionando, assim,  a
participação de todos,
independente da situação
econômica.

Centro de Lazer
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Cidade Inovadora

Nesse ano, a Admi-
nistração Municipal, por
meio da Secretaria de Trân-
sito e Cidadania, continuará
as mudanças no trânsito
das ruas da cidade.

Confira uma delas:
.Mão única de direção na
Rua Quintino Bocaiúva, a
partir da Rua General
Carneiro;
.Implantação de mão única
de direção na Avenida
Francisco Válio a partir da
Rua Salvador de Oliveira
Leme até a Rua Pedro Voss,
com inversão da mão de
direção da Rua Dom
Stanislau;
Reordenação do Trânsito
nas imediações do 22º BPM/
I, Rua Alceu Cardoso até a
Rua Professor Augusto
Gracco dos Santos, estacio-
namento em 45º;
Inversão do lado do esta-
cionamento da Rua Venân-
cio Ayres;
Inversão da mão de direção
da Rua Carlos Araújo entre
a Rua Carlos Cardoso até a
Av. Wenceslau Brás;

Mais mudanças no trânsito
Revitalização do pavimento
do canteiro central, corte de
árvores na Av. Dr. João
Batista Lobato;

Revitalização da
Rua Fernando Prestes com
estabelecimento de estacio-
namento em 45º, sentido,
centro x bairro, com sina-
lização horizontal e vertical
novas;

Para os outros
meses, estão previstas a
implantação de radares fixos
e móveis, a rotatória no
entroncamento da Rua
Joaquim Fogaça de Almeida
Neto e Avenida João Olím-
pio de Oliveira. Além disso,
será construída a Rotatória
da Avenida Cinco de No-
vembro- Rua Sofia Cer-
queira- Rua José de Oliveira
Prestes e Abílio Fontes.

A Guarda Munici-
pal continuará, no decorrer
do ano, executando pales-
tras sobre Educação no
Trânsito Lição de Vida, que
busca orientar crianças e
jovens, que são multiplica-
dores de informação.
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A Câmara Munici-
pal de Itapetininga está em
recesso regimental até 31 de
janeiro. Muitas pessoas en-
tendem erroneamente que o
recesso significa interrup-
ção total das atividades. Is-
so não corresponde à verda-
de. Durante o recesso ape-
nas não são realizadas as
sessões ordinárias. Mas o
Legislativo continua aberto
no horário de costume, das
12 às 18 horas, atendendo à
população e desenvolven-
do todas as demais ativida-
des. Pode, inclusive, se hou-
ver necessidade, realizar
sessões extraordinárias.

Vale ressaltar que
os vereadores não recebem
qualquer valor por essas
sessões.

As pessoas que
desejarem informações, re-
cuperação de objetos perdi-
dos que possam eventual-
mente ter sido encontrados,
poderão entrar em contato
diretamente com a portaria
da Câmara Municipal. Ao
mesmo tempo, os gabinetes
dos vereadores continuam
atendendo normalmente. As
providências de caráter
administrativo seguem seu
ritmo normal, sem qualquer
interrupção.  A nova mesa
diretora foi empossada no
último 1º de janeiro e já toma
as providências que a ela
cabem.                                   .

Neste período tam-
bém estão sendo planeja-
das as várias ações da Câ-
mara Municipal de Itapeti-
ninga para os próximos dois
anos. O objetivo é aproximar
ainda mais o Poder Legis-
lativo da população, am-
pliar as atividades culturais
e criar canais para manifes-
tação dos mais diferentes
segmentos da comunidade.

Câmara Municipal em recesso
continua com expediente aberto ao

público
A Câmara Munici-

pal de Itapetininga é uma
das mais antigas do Brasil.
Ela foi instalada no dia 03
de março de 1771. No ano
anterior, exatamente no dia
05 de novembro de 1770
ocorreu a fundação da en-
tão Freguesia de Nossa Se-
nhora dos Prazeres de Itape-
tininga. Foram escolhidos
para Juízes Simão Barbosa
Franco e Domingos José Vi-
eira, para vereadores Miguel
Fernandes Abreu, José Ro-
drigues Guimarães e Sebas-
tião Rodrigues de Quevedo
e, para procurador do con-
selho, Bernardo José Tava-
res. Para que a cerimônia de
fundação legalizasse o
governo da então Vila de Ita-
petininga era preciso que a
Câmara Municipal fosse ofi-
cialmente instalada. No dia
4 de fevereiro de 1771, Simão
Barbosa Franco prestou o
devido compromisso de Juiz
Ordinário e, a partir daí, pas-
sou a ter prerrogativa de re-
ceber o compromisso dos
demais integrantes da Câ-
mara. Isso aconteceu no dia
03 de março, sendo cele-
brada missa solene e, a se-
guir, sessão solene de ins-
talação da Câmara Muni-
cipal, quando foram investi-
dos em suas funções os no-
mes escolhidos.

Com a Proclama-
ção da Independência, em
07 de setembro de 1822 a Câ-
mara Municipal de Itape-
tininga manteve suas prer-
rogativas. As mudanças co-
meçaram a acontecer com a
Constituição de 1824, que
manteve apenas sua função
legislativa, uma vez que
antes ela tinha competência
executiva e inclusive prati-
cava a justiça.                                     .

Embora na lei exis-

tisse uma certa autonomia
no que diz respeito a “pro-
mover e manter a tranqüili-
dade, a segurança, a saúde
e a comodidade dos habi-
tantes’’ (artigo 71 do Regi-
mento das Câmaras), na rea-
lidade houve um processo
de total aniquilamento do le-
gislativo municipal. A venda
de imóveis públicos, o con-
trole dos arrendamentos e
as fontes de recurso ficaram
atrelados à recém implanta-
da Assembléia Provincial.

As resistências e
protestos dos vereadores
foram marcantes. Em muitas
oportunidades tomaram
decisões à revelia da As-
sembléia, como a lei que
obrigava a vacina sob penas
severas na década de 1830.
Essas posições ecoaram na
Capital da Província e

aceleraram o processo de
elevação da vila à categoria
da cidade em 13 março de
1855, passando a ter 9 vere-
adores.

Foi nesse período
que se criou a Comarca de
Itapetininga (1852), reivindi-
cação bastante discutida na
Câmara, também a fundação
da Loja Maçônica Firmeza
(1852) e da Irmandade do
Santíssimo (1851). A maioria
dos vereadores era maçons
e irmãos do santíssimo.
.

Como as reuniões
eram praticamente trimes-
trais, assuntos urgentes
eram deliberados em ses-
sões extraordinárias convo-
cadas pelo presidente e po-
diam durar dias, dependen-
do da complexidade do as-
sunto. Quando não havia

quórum o suplente era con-
vocado no dia. A mesa era
composta de um presidente
e um vice-presidente. O se-
cretário era um funcionário
da Câmara.

Com a Proclama-
ção da República, foram dis-
solvidas as Câmaras Muni-
cipais, que só voltaram fun-
cionar em 1892, com manda-
to de 3 anos para 9 vereado-
res. O mandato da Mesa Di-
retora era de 1 ano, assim
como o do Prefeito, que era
um vereador e dos sub-pre-
feitos dos distritos. Logo
após a Revolução de 1930
as Câmaras Municipais fo-
ram novamente dissolvidas.
Reinstaladas em 1936, foram
novamente fechadas em
1937, com o golpe do Estado
Novo. A reabertura só viria
com a redemocratização em

1946. A partir de 1947 os
vereadores passaram a ter
mandato de 4 anos e a Câma-
ra de Itapetininga passou a
ter 15 vereadores.

Em 1983, a sede da
Câmara Municipal de Itape-
tininga foi transferida do cen-
tenário prédio da Praça Mare-
chal Deodoro para as suas
atuais dependências, à Rua
Monsenhor Soares, 251.
Atendendo a uma reivindicação
da comunidade cultural itapetinin-
gana, estruturou seu espaço
cultural no andar térreo. Em
1989, já com 19 vereadores,
instalou a Câmara Consti-
tuinte, que elaborou a nova
Lei Orgânica do Município
de Itapetininga. 
Atualmente a Câmara de
Itapetininga tem 11 vereadores
e está sendo construída uma nova
sede na Praça dos Três Poderes.
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Toda cidade em
pleno desenvolvimento pre-
cisa criar medidas para um
crescimento sustentável. Em
Itapetininga, na tarde desta
quinta-feira (dia 13), o Chefe
do Executivo reuniu os
presidentes das Associa-
ções de Bairro, para discutir
e planejar o Mutirão da
Cidadania no município.

A iniciativa da
Administração Municipal,
em conjunto com a comuni-
dade, tem como intuito exe-
cutar serviços e benfeitorias
nos bairros da cidade, de-
senvolvendo também ações
em diversas áreas como
saúde, promoção social,
educação, esporte, cultura e
lazer.

Para a realização
dos Mutirões, o Executivo
dividiu a cidade em oito
regiões.  Cada local, selecio-

Cidade Participativa
Mutirão da Cidadania.

Prefeitura e População trabalhando
juntas, para o bem de Itapetininga.

nado através de sorteio, re-
ceberá a equipe da Prefeitu-
ra de Itapetininga, durante
uma semana, quando serão
executados os serviços tapa
buraco, manutenção da
iluminação pública, limpeza,
pintura de guias, poda e
plantio de árvores e cata
treco.

A ação também
contará com a fiscalização
de terrenos, muros e passeio
público. A saúde terá aten-
ção especial pelo Mutirão
da Cidadania estiver no
bairro, com aferição de
pressão arterial, saúde
preventiva e o apoio da
equipe de combate à Den-
gue, que visitará as resi-
dências e fará orientações
aos moradores.

E as novidades
não param por aí. Serão exe-
cutadas ações sobre educa-

ção no trânsito, programas
assistenciais, recreação,
corte de cabelo, manicure e
pedicure com voluntários do
Fundo Social de Solidarie-
dade, programas de geração
de emprego e qualificação
profissional.

A cultura também
estará presente. Está pro-
gramado para o Mutirão da
Cidadania, sessões de cine-
ma no bairro e concursos
culturais, promovendo
assim a integração da popu-
lação do local com os costu-
mes e tradições do municí-
pio.

Em comum acordo,
o início do Mutirão da
Cidadania será na Região
VIII, que compreende Vila
Santana e adjacências devi-
do ao período de chuvas e
o local se tratar de área de
risco.
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