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Editorial
Olá amigo leitor.

Estamos em mais
uma edição do Semanário
Oficial do Município de
Itapetininga.

Nesta semana va-
mos trazer para você novi-
dades sobre segurança,
economia, emprego, saúde,
investimentos, moradia,
educação, entre outros as-
suntos que estão presentes

no seu dia a dia.
Dentre os desta-

ques, está o Aluno da Escola
de Musica Municipal que
foi aprovado em 4 univer-
sidades de renome no esta-
do de São Paulo e a visita a
Itapetininga do Prefeito da
cidade chilena de La Ligua,
Rodrigo Sanchéz Villalobos.

Além disso, para
você que sonha com a casa

própria, a cidade de Itapeti-
ninga receberá nos próxi-mos
anos mais investimos no setor
imobiliário, vale à pena con-
ferir.

Em pesquisa re-
cente da Folha Online, Ita-
petininga ficou bem posi-
cionada no ranking das cida-
des com menor índice de
homicídios ao considerar ci-
dades paulistas com mais de

100 mil habitantes. O muni-
cípio teve uma redução de
14,96% em relação ao ano de
2009. A cidade tem taxa de
homicídio 7,62%, número que
é menor que do Estado de São
Paulo.

A Edição 247 traz
ainda informações sobre o
IPTU,  novos investimentos no
setor de confecção, Academia
Municipal e muito mais.

Boa Leitura, e até a próxima.
Semanário Oficial de Itapetininga
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CIDADE MORADIA:

Programas Habitacionais e novos
empreendimentos imobiliários visam

diminuir o déficit habitacional do
município

Ter a casa própria
passou de sonho à realidade
para muitas famílias bra-
sileiras. Graças a diversos
projetos e facilidades cria-
dos para beneficiar aqueles
que possuem baixa renda,
várias famílias que antiga-
mente moravam de aluguel,
hoje podem contar com um
lar digno.

Em Itapetininga,
há seis anos, a Adminis-

tração Municipal trabalha
para diminuir o déficit ha-
bitacional do município.

Nos últimos anos,
cerca de 700 famílias foram
atendidas em programas ha-
bitacionais, que priorizam o
atendimento as pessoas que
moram em áreas de risco,
com alto grau de vulnerabi-
lidade e de baixa renda.

Para 2011, o Execu-
tivo realizará a entrega de

359 casas do Programa “Mi-
nha Casa, Minha Vida” e
outras 100 unidades em par-
ceria com a CDHU, localiza-
das no distrito do Rechã. O
município, que foi um dos
primeiros do Estado de São
Paulo a aderir ao projeto, terá
as novas unidades no lote-
amento Gramado I, localiza-
do no Bairro Taboãozinho.

As moradias, ava-
liadas em R$ 15.078.000,00,

contarão com sala, cozinha,
banheiro, dois quartos e
área externa com tanque.

Estão em anda-
mento em Itapetininga, o em-
preendimento Itapetininga
H, com 200 apartamentos, lo-
calizados na Vila Rio Branco,
Itapetininga L, com 25 uni-
dades habitacionais no Jar-
dim São Camilo e mais um
residencial, no loteamento
Morada do Sol, pelo Progra-

ma Vila Dignidade, com 16
unidades.

E as novidades no
setor imobiliário não param
por aí. Itapetininga irá ga-
nhar 14 novos empreendi-
mentos imobiliários. Serão
três de alto padrão e 11 dos
tipos médio e popular, além
de loteamentos. Tais empre-
endimentos se localizarão na
Vila Célia, Vale San Fernan-
do, Wenceslau Braz, Cyro

Albuquerque, Taboãozinho,
Bancários, Vila Mazzei e na
região da Estação Rodoviária.

O crescimento eco-
nômico no setor imobiliário irá
valorizar as terras da cidade,
além de trazer in-fraestrutura,
segurança e qua-lidade de vida
aos moradores de Itapetininga.

A estimativa da
Secretaria de Planejamento
é oferecer moradia digna a
35 mil famílias.
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 CIDADE LEGAL:

Determinação, dis-
ciplina, garra, muito treino e
preparação física. Estes são
apenas alguns dos ingredi-
entes utilizados por atletas
em uma competição.

Em Itapetininga,
os esportistas que repre-
sentam o município, nas
mais diversas modalidades,
contam com um reforço na
hora de se preparar para uma
disputa: a Academia Munici-
pal de Musculação.

Em mais uma inici-
ativa inovadora no municí-
pio, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, por meio Secretaria de
Esporte e Lazer,  inaugurou
há um ano o espaço de trei-
namento, com o objetivo de
dar suporte aos itapetinin-
ganos que defendem o mu-
nicípio em competições re-
gionais, estaduais e nacio-
nais e também a fim de com-
plementar o treino oferecido

Academia Municipal: Um apoio na
preparação dos atletas itapetininganos

àqueles que freqüentam as
escolinhas mantidas pela
Administração Municipal. A
academia, voltada aos inten-
sos treinos de força e potên-
cia, atende diariamente atle-
tas do Handebol, Voleibol,
Futsal, Futebol, Judô, Tênis
de Mesa, Atletismo, Bas-
quetebol, Judô, Natação,
Vôlei de Areia, Bocha, Ma-
lha e Ciclismo, além dos gru-
pos da melhor idade que
também se utilizam dos apa-
relhos para melhorarem o
condicionamento físico.

A Academia Muni-
cipal de Musculação atual-
mente conta com 34 apare-
lhos, divididos em duas
frentes de treinamento, sen-
do 18 aparelhos aeróbicos e
16 de força. Entre eles estão
steps (máquinas), esteiras
ergométricas, bicicletas er-
gométricas, bancos de
apoio para exercícios, puxa-

da triângulo, pulley duplo,
bíceps, supino vertical,  bar-
ras de halterofilismo e pran-
cha para abdominais.

O projeto foi de
grande importância para o
município, pois muitos atle-
tas não possuem condições
para sustentar seus treinos
em uma academia particular.

O espaço munici-
pal vem suprir esta carência,
oferecendo suporte e assis-
tência aos esportistas, visto
que todas as atividades são
assistidas por um profissio-
nal habilitado.

A Academia de
Musculação Municipal
funciona todas as 3ª e 5ª
feiras a partir das 9 horas,
no Ginásio Municipal Ayr-
ton Senna da Silva, à aveni-
da José de Moraes Terra, s/
nº - Vila Barth. Outras infor-
mações por meio do telefone
3271-7926
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2011 - Processo nº 07/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unidade OBJETO: Contratação de empresa
para fornecimento de pães do tipo francês para a Secretaria de Promoção Social - CEAMI. INICIO DA
SESSÃO: Dia 04.03.2011 a partir das 09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2011 - Processo nº 08/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Lote OBJETO: Contratação de empresa
para serviço de retífica completa em 02 motores New Holland Genesis 7.5 T. INICIO DA SESSÃO: Dia
04.03.2011 a partir das 10:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011 - Processo nº 09/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Contratação de
empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros para o Centro de Atendimento a Melhor Idade -
CEAMI. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.03.2011 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2011 (Ata de Registro de Preços) -
Processo nº 10/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço Unitário por Lote OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para veículos
pesados da Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. INICIO DA
SESSÃO: Dia 10.03.2011 a partir das 09:00 horas.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011 Processo nº.06/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE GABINETE (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).Fica
RETIFICADO o edital em seu anexo I, conforme segue: Onde LÊ-SE: “ Anexo I – pagina 16: “3) A
garantia ofertada ao produto, exigida pelo subitem 5.1.2 da Cláusula V deste Edital, deverá ser da própria
licitante, não se admitindo a garantia repassada por terceiros estranhos ao certame.”Leia-se: “3) A
garantia ofertada ao produto, exigida pelo ítem 02 do ANEXO I deste Edital, deverá ser da própria
licitante, não se admitindo a garantia repassada por terceiros estranhos ao certame.” Na Minuta do Termo
de Ata de Registro de Preços, na página de nº.: 24: Onde se lê: “2.14 - A garantia ofertada ao produto,
exigida pelo subitem 5.1.2 desta cláusula, deverá ser da própria licitante, não se admitindo a garantia
repassada por terceiros estranhos ao certame.” Leia-se: “2.14 - A garantia ofertada ao produto, exigida
pelo ítem 2.13 desta cláusula, deverá ser da própria licitante, não se admitindo a garantia repassada por
terceiros estranhos ao certame.”
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2011 – PROCESSO N°:
05/2011 – OBJETO: Contratação de empresa para a colocação de alambrados para fechamento de 07
campos de futebol, conforme anexo I do edital. Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo em
virtude dos esclarecimentos solicitados pelas empresas Mackro Engenharia e Belgo Cercas e Cia Lagotela.
Após a análise dos referidos esclarecimentos e eventuais retificações no edital será remarcada nova data
para a realização da sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimento

público. Itapetininga, 17 de fevereiro de 2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 60, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Dalton Malavazzi Silvestre, para exercer as funções de Assessor IV,
junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, lotado no Departamento de Segurança e Defesa Social, a partir
de 10 de fevereiro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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PORTARIA Nº 62, DE 16 DE FEVEREIRO 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 5.176, de 9 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Elisabete Conceição Apolinário, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 7/2/2011, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 63, DE 16 DE FEVEREIRO 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 6.016, de 14 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Jessica de Andrade Boettger, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da
Educação, a partir de 15/2/2011.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 64, DE 16 DE FEVEREIRO 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 6.054, de 14 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Lucia Maria Rocha Lopes da Costa, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 15/2/2011, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 65, 16 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório os concursados, a partir de 14 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação obtida
no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref.07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ADELIA APARECIDA DO NASCIMENTO 43.050.163-8 234º
GABRIELA DE CAMARGO PALMA ORSI 40.341.551-2 238º
CLEIA MARCIA ROCHA ALMEIDA 45.153.972-2 240º
ALINE PAES DA SILVA 45.162.888-3 241º
BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOZA 44.603.771-0 242º
FERNANDA GOMES DA SILVA 46.263.025-0 244º
ARIANE DOMINGUES DE PAULO 46.355.092-4 245º
MARLI DE CAMARGO BRANDI 24.396.555-2 247º
NADIR GOMES DE ALMEIDA 8.719.845 248º
SANDRA PAES VIEIRA DE MEDEIROS 17.287.727-1 250º
JAIR BACON  2.180.832 251º
MARIA JOSE DOS SANTOS DE MORAES 35.382.437 252º
ANA MARTA KLAPPER VIEIRA 17.535.556 253º
CELIA BEATRIZ CORDEIRO VENANCIO 19.637.849-7 254º
OSNILDA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA 17.793.471 255º
MARLENE APARECIDA RODRIGUES ANDRADE 22.656.073-9 258º
MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 23.835.048-4 259º
MIRIAM DE FATIMA MARCELINO LEITE 27.056.360-X 260º
MARCIA VALERIA DE CAMARGO MENDES 24.547.817-6 261º
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 66, DE 16 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório a concursada, a partir de 14 de fevereiro de 2011, 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
VANESSA C. DE ALMEIDA MARTINS 30.736.770-8 14º
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 67, DE 16 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório o concursado, a partir de 21 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 01/2007, devidamente homologado, nos cargos abaixo relacionados:-
Cargo: Professor de Educação Básica I
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANDERSON ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA 40.215.245-1 203º
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 68, DE 16 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório os concursados, a partir de 15 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação obtida
no Concurso Público nº 01/2007, devidamente homologado, nos cargos abaixo relacionados:-
Cargo: Professor de Educação Básica I
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA 22.208.712 197º
GEREMIAS DIMAS SOARES FOGAÇA 40.319.428-3 200º
ROSE APARECIDA DA SILVA 22.456.305 201º
VIVIAN DE MEDEIROS SANTIAGO 34.183.729-5 202º
TATIANE CAMPINA NERY 43.224.844-4 204º
ALINE FREITAS DE ALMEIDA SANTOS 32.835.262-7 205º
KARINA ROCHA 45.667.754-9 206º
JESSICA DE ANDRADE BOETTGER 34.672.828-9 207º
ANA LUIZA CAVALHEIRO 41.020.734-2 209º
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 69, DE 16 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório o concursado, a partir de 21 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 01/2007, devidamente homologado, nos cargos abaixo relacionados:-
Cargo: Professor de Educação Física (Educação) Faixa 04
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANDRÉ LUIZ APOLINARIO 16.607.945 31º
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 70, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2011 no emprego de Professora de Educação Física
Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EVENTUAL
À partir do dia 08/02/2011
NOME R.G. CLASS.
BRUNA ALEXANDRE 430691051 1º
MARIA CANDIDA VIEIRA VICHETTI 34672030-8 2º
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 71, DE 16 DE FEVEREIRO 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 6.059, de 14 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ana Paula Nogueira dos Santos, Professora de Educação Básica I - Infantil, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 10/2/2011.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 011/2011
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 14 à 18 de fevereiro 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 Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
DANIELE AYRES GALVÃO 46.353.868-7 74º
JESSICA DE LIMA SANTOS 47.229.166-X 75º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

DECRETO Nº 725, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011.
Da nova redação ao artigo 5.º do Decreto 474, de 19 de dezembro de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 24.565 de 2 de agosto de 2010, protocolado nesta Prefeitura
Municipal;
DECRETA:
Art. 1.º O artigo 5º do Decreto nº.  474, de 19 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte
redação:
 “Art. 5.º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber um
auxílio bolsa no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, devendo o estudante, em
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, fazendo jus a concessão de auxílio-transporte
para o estágio não obrigatório, no valor de R$ 3,00 (três reais) por dia útil, exceto onde a Concedente
fornecer meio de transporte”.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de março
de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

                              RESOLUÇÃO Nº 117, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.
                                                                       Dispõe sobre Readaptação de Funcionários
                                                                       Públicos Municipais e dá outras providências
                    A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPETININGA, no uso de suas
atribuições legais resolve que:
                    Considerando os protocolados nºs. 35567-005/2009, 28841-005/2009, 22074-006/2009.
Considerando os artigos 33, 34, 35, 36 e 37 da Lei Complementar nº 26/2008, fica a Professora Lucilene
Maria Andrade Silva, readaptada a partir de 09/02/2011.

                                             Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
                                                    Secretária Municipal de Educação

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 16 de fevereiro de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0299/2011, Proc. 0038/2011, Diego Rodrigues Berrocal 34151527826); (Prot. 0001/2011, Proc.
0001/2011, Vanessa da Silva Batista 37429210880); (Prot.2844/2010, Proc.0423/2010, J.C. de Lima
Restaurante – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0358/2011, Proc. 0448/2006, Roseli Pinto de Camargo Ferreira)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0298/2011, Proc. 0037/2011, Mauro Silvestre Oliveira 75165228800); (Prot. 0100/2011,
Proc.0017/2011, MR Space Eventos Ltda – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0075/2011, Proc. 0014/2011, V.M de Almeida Drogaria – ME); (Prot.0230/2011, Proc.0029/
2011, Guilherme Gonçalves do Prado Manfredi)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0371/2011, Proc. 0090/2008, Cristiana Tokunagua Guarnieri Camargo)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0259/2011, Proc.0035/2011, Clínica Veterinária Estação Animal – ME)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0331/2011, Proc. 0306/2006, Sabrina Fernanda Marques – ME); (Prot.0267/2011, Proc. 0012/
2010,  Assistência Odontológica Tsumura & Sobral Ltda); (Prot. 0271/2011, Proc.0098/2003, Cons.
Odontológico, Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes); (Prot. 0250/2011, Proc.0111/2003,Cons. Médico,
Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes); (Prot.3438/2010, Proc.0005/2003, Cons. Odontológico, Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo); (Prot.3439/2010, Proc.0122/1994, Raio X  Odontológico,
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo); (Prot. 0294/2011, Proc.0346/2009, Ana Paula
Fonseca Ferreira)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –  RESPONSÁVEL LEGAL – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0311/2011, Proc.0098/2003, Sonia Regina Carmello Martin, Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes),
(Prot. 0312/2011, Proc.0111/2003, Sonia Regina Carmello Martin, Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes);
(Prot.0356/2011, Proc.0005/2003, Cons. Odontológico, Fábio Romeu  Canton Filho, Caixa de Assistência
dos Advogados de São Paulo); (Prot.0357/2011, Proc.0122/1994, Raio X  Odontológico, Fábio Romeu
Canton Filho, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0273/2011, Proc. 0034/2011, AIF nº 0715, Jaqueline Leal de Almeida – ME)
DEFERIMENTO PARA VENDA DE PSICOTRÓPICOS - PORTARIA 344/1998
(Prot.0332/2011, Proc. 0306/2006, Sabrina Fernanda Marques)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância  Sanitária

SINDICANCIA Nº. 11/2010
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009,
RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer e decisão do Sr. Secretário de Negócios
Jurídicos.

Itapetininga, 07 de fevereiro de 2.011.

MEMORANDO Nº 256/2010-02

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 02684-060/2011, em sindicância nº. 02/2011, determinando à respectiva Comissão sejam
tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes,
apresentem relatório no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 10 de fevereiro de 2.011.

SINDICÂNCIA N° 002/2011
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 260 de 02 de
agosto de 2.010, em atenção ao MEMORANDO  do despacho do Secretário de Negócios Jurídico, assim
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008,
instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas
no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 10 de fevereiro de  2011.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
PROCESSO Nº: 011/2011 MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2011 CONTRATADAS:
01) Televisão Sorocaba Ltda, no valor total de R$23.530,00; 02) TV Record de Bauru Ltda, no valor total
de R$ 25.453,63; 03) Novo Interior Comunicações Ltda, no valor total de R$60.369,00 e 04) Associação
das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário da Cidade de Itapetininga, no valor total
de R$ 12.980,00. OBJETO: Contratação de emissoras de TVs que mantêm cobertura jornalística na
cidade de Itapetininga, para aquisição de inserções para serem utilizadas em campanhas da Secretaria
Municipal de Educação e também para veiculação da campanha do IPTU 2011. Valor Total Geral: R$
122.332,63. FUNDAMENTO: Artigo 25, Inciso I da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores atualizações.
Itapetininga, 17 de fevereiro de 2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 013, de 11 de Fevereiro 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. 000713/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, Parágrafo 1° e 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 João Modesto Tomaz, à dependente BENEDITA APARECIDA DE
SOUZA TOMAZ,  esposa,   a   partir de 08-02-2011.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 18/2011

Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
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:
Art. 1º Exonerar do cargo de Chefe de Gabinete, referência III, de provimento em comissão, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Guilherme Elias de Almeida.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 1º de fevereiro de 2011.
          Fuad Abrão Isaac                         Marcelo Nanini Franci

Presidente                             Vice-Presidente

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

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

ATO DA MESA Nº 19/2011
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
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:
Art. 1º Nomear ao cargo de Assessor Contábil, referência III, de provimento em comissão, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Guilherme Elias de Almeida.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 02 de fevereiro de 2011.

Fuad Abrão Isaac                                                  Marcelo Nanini Franci
   Presidente                                                                   Vice-Presidente

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

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

ATO DA MESA Nº 20/2011
Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
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:
Art. 1º Exonerar, a pedido, do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 10 de fevereiro de 2011.

Fuad Abrão Isaac             Marcelo Nanini Franci
   Presidente                              Vice-Presidente

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

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

ATO DA MESA Nº 21/2011
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
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:
Art. 1º Nomear ao cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Luiz Fernando Belfort D’arantes Medeiros
Filho.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapetininga, 11 de fevereiro de 2011.
         Fuad Abrão Isaac                      Marcelo Nanini Franci

Presidente                          Vice-Presidente
         Antonio Marcos da Silva Polyceno                                               Marcos de Almeida Cunha

1º Secretário                                                    2º Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

ATO DA MESA Nº 22/2011

Dispõe sobre autorização para o Presidente da Câmara realizar o processo licitatório que especifica, e dá
outras providências.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
R E S O L V E:
Art. 1º É concedido, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a
realização de processo licitatório visando à contratação de empresa de radiodifusão para transmissão ao
vivo de sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, bem como outros eventos promovidos
pelo Poder Legislativo.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 15 de fevereiro de 2011.

Fuad Abrão Isaac                                                Marcelo Nanini Franci
    Presidente                                                                 Vice-Presidente

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

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

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° 01/2011, do tipo Menor Preço, para contratação de
empresa de radiodifusão, com alcance de pelo menos 70% do território do município de Itapetininga para
transmissão ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, bem como demais
eventos promovidos pelo Poder Legislativo.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos
pelo Pregoeiro até as 14 horas do dia 03 de março de 2011, 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 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do
endereço: www.camaraitapetininga.sp.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou
através do telefone (15) 3275 7600.
Itapetininga, 16 de fevereiro de 2011.
Presidente da Câmara Municipal

Extrato do Aditamento do Contrato

 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada: Empresa  Métafort Construtora Ltda.
 Termo: Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 03/2010 originado da Concorrência Pública
 n° 01/2010.
 Objeto do Contrato: Construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga
 Objeto do Aditamento: Prorrogação por 30 (trinta) dias o prazo contratual a fim de que se
 possam definir as novas metas da execução.
 Data da assinatura:  26 de janeiro de 2011.

 Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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CIDADE LEGAL:

Qualidades no ensino: Aluno da Escola
Livre de Música Municipal é aprovado em

quarto universidades públicas
Passar no vestibu-

lar em uma faculdade públi-
ca de renome é o sonho da
maioria dos jovens, que ter-
minaram ou que irão terminar
o ensino médio. O itape-
tiningano Levi Fernando
Lopes Vieira, aluno da Es-
cola Livre  de Música Mu-
nicipal, foi aprovado no
curso de Educação Musical
em quatro importantes uni-
versidades do País.

Apaixonado pela
área musical, o jovem come-
çou seus estudos ainda aos
11 anos na unidade munici-

pal, onde através das pro-
fessoras Ana Lúcia Leite
Muzel e Helena Ragazi Isa-
aq, recebeu noções sobre
teoria musical e os primeiros
acordes de viola clássica.

Segundo as pro-
fessoras, Levi desde peque-
no sempre mostrou muita
disciplina e interesse por
essa área, sendo um dos me-
lhores alunos da escola.

Levi Fernando Lo-
pes Vieira foi aprovado na
UFSCAR (Universidade
Federal de São Carlos / Polo
de Itapetininga de Ensino a

Distância “Chopin Tavares
de Lima”),  UNESP (Univer-
sidade Estadual de São
Paulo), UNICAMP (Univer-
sidade de Campinas) e USP
(Universidade de São Pau-
lo), porém  o aluno optou
pela  UNESP, no campus de
São Paulo.

A Administração
Municipal, por meio da Escola
Livre de Música Municipal,
parabeniza Levi Fernando
pela aprovação de forma
brilhante nas universidades
e deseja Boa Sorte neste novo
caminho que ele irá trilhar!

Fique atento!
CIDADE PARTICIPATIVA

No próximo dia 28,
encerra-se o prazo para os
munícipes que queiram
quitar à vista, com 10% de
desconto, o IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
de 2011.

Além desta opção,
o contribuinte pode optar
por quitar o IPTU até 10 de
março com redução de 5%
ou pelo parcelamento em
seis vezes, sem desconto,
com o vencimento da prime-
ira cota em 10 de março.

O pagamento do
imposto pode ser feito em
qualquer agência bancária
ou na Tesouraria da Prefe-

Prazo para pagar IPTU com 10% de
desconto termina próximo dia 28

itura de Itapetininga. Além
disso, os contribuintes que
ainda não receberam seus
carnês, devem procurar o
Departamento de Cadastro
Imobiliário, no Paço Munici-
pal, de segunda a sexta (das
9 às 17 horas) e solicitar a 2ª
via até 10 de março. Outras
informações podem ser
conseguidas pelo telefo-
ne3276-9600 – ramais 9672 e
9673 

Seu dinheiro
investido com

responsabilidade

Mais escolas, no-
vas unidades de saúde,

obras de infraestrutura,
áreas de lazer para a família,
moradia para todos. É atra-
vés do dinheiro arrecadado
com o IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) que
as Prefeituras de todo o País
podem realizar diversas me-
lhorias em seus municípios.

Em Itapetininga,
neste ano, a Secretaria de
Administração e Finanças
entregou cerca de 50 mil
carnês de IPTU, o que deve
resultar numa arrecadação
próxima a R$ 6.118.436,50,
que será revertida em ben-
feitorias para todo povo ita-
petiningano.
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VOCÊ SABIA!

CIDADE SAUDÁVEL:

Itapetininga é escolhida para participar
do  projeto EDUCANVISA 2011

A Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária) anunciou no
último dia 7 de fevereiro, as
cidades que participarão do
Projeto Educanvisa 2011/
2012.  Neste ano, Itapetinin-
ga é um dos 10 municípios
de São Paulo contemplados
para participar do Progra-
ma.Além de São Paulo, o
maior número de municípios
participantes são dos esta-
dos de Minas Gerais, Ceará
e Bahia.

O Educanvisa é
voltado para promover uma
mudança de comportamento
mobilizando a comunidade
escolar. Os estudantes

aprendem em sala de aula
sobre os cuidados com a
qualidade da alimentação,
com o uso de medica-
mentos, além de serem aler-
tados sobre a influência da
propaganda na formação
dos hábitos de consumo.

Os conteúdos são
passados por meio de mini-
cursos para os profissionais
de Educação da rede pública
e de Vigilância Sanitária, fun-
damentados em quatro te-
mas:
• A saúde e a promoção da
saúde;
• A Vigilância Sanitária;
• Os medicamentos / Os
alimentos;

• A propaganda de me-
dicamentos e alimentos.

Nesses minicur-
sos, os professores seleci-
onados pela Secretaria de
Educação serão preparados
para aplicar os temas em
salas de aula. O que se
espera como resultado é a
formação de estudantes
capazes de se tornarem
multiplicadores do conheci-
mento, repassando o que
aprenderam na sala de aula
aos seus familiares, amigos
e vizinhos, de forma que a
comunidade incorpore a
importância da Vigilância
Sanitária no meio em que ela
vive.

CIDADE EMPREENDEDORA

Na última segun-
da-feira (dia 14), Itapetininga
e outras sete cidades firma-
ram um convênio com La Li-
gua, cidade chilena, localiza-
da a 154 quilômetros da ca-
pital Santiago.

La Ligua é um mu-
nicípio que se destaca pela
produção agrícola, por sua
indústria têxtil e de minério,
além de fazer parte do roteiro
turístico das praias Chilenas
banhadas pelo Pacífico.

Com o objetivo de
promover um intercâmbio
entre Brasil e Chile e, com
isso, a troca de experiências
nas áreas cultural, social e
econômica, o evento, que
aconteceu nas dependên-
cias da Prefeitura de Itape-
tininga,  contou com a parti-
cipação dos Chefes do Exe-
cutivo de La Ligua, Itapeti-
ninga, Jumirim, Cesário

Itapetininga e cidades da região firmam convênio com
cidade do Chile

Lange, Laranjal Paulista,
Quadra, Conchas e Pereiras.

Conforme infor-
mações do prefeito Chileno,
o próximo passo do convê-
nio estabelecido será en-
contrar a melhor maneira de
unir as duas culturas e colo-
car em prática projetos que
já vem sendo bem-sucedi-
dos em ambos os países.

 Visita a projetos bem-
sucedidos
Antes da assinatu-

ra do convênio, o prefeito
de La Ligua conheceu proje-
tos de destaque no municí-
pio, como o Banco do Povo
e a unidade do SEBRAE de
Itapetininga, com o objetivo
de conhecer projetos que
envolvem políticas públicas
que incentivam o empre-en-
dedorismo, como é o caso
do MEI (Micro Empreende-
dor Individual).
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CIDADE INOVADORA E EMPREENDEDORA

Na última semana,
a Prefeitura de Itapetininga
anunciou a construção de
um condomínio industrial no
município voltado à área
têxtil.

Durante o comuni-
cado, a Administração Mu-
nicipal informou que o con-
domínio, que funcionará em
uma área com aproximada-
mente 50 mil metros quadra-
dos, à Avenida Walter Fon-
tana, abrigará empresas da
área de confecção, gerando
inicialmente 2.400 empregos
diretos e 5 mil quando
estiver em pleno funciona-

Itapetininganos ganharão condomínio
industrial que poderá gerar até 5 mil

empregos
mento.

O projeto inova-
dor  a ser implantado no mu-
nicípio contará com16 barra-
cões industriais, um prédio
administrativo, área de cir-
culação e área de tratamento
de efluentes, um investi-
mento de R$ 45 milhões de
reais, do grupo Emphasis In-
dústria e Comércio Votoran-
tim Ltda.

De acordo com a
Secretaria de Trabalho e De-
senvolvimento, em breve
será enviado a Câmara Mu-
nicipal de Itapetininga um
adicional à atual Lei de In-

centivo, beneficiando as-
sim, a implantação desse em-
preendimento e a atração de
outras empresas para o
município.

Ainda segundo a
Secretaria, com a reformula-
ção, Itapetininga poderá
competir em igualdade de
condições com os municípi-
os que possuem Leis mais
atualizadas, proporcio-
nando assim, a possibilida-
de de atrair novos inves-
timentos para a cidade,
beneficiando a popula-
ção em geral com a geração
de empregos e renda.

Sindicato  Rural e Câmara Municipal promoverão palestra
sobre agronegócio de Itapetininga e região

O Sindicato Rural
de Itapetininga e a Câmara
Municipal de Itapetininga,
com apoio da Secretaria da
Agricultura do Estado de
São Paulo – CATI, Regional
local e da Prefeitura
Municipal de Itapetininga,
promoverão no próximo dia
25 de fevereiro, às 19 horas
na sede do Sindicato Rural
à Rua Campos Sales, 219,
uma importante palestra
técnica sobre o tema “Uma
visão conjunta do agrone-
gócio de Itapetininga e
Região”. O palestrante será
o próprio coordenador do
evento, engº agrônomo Dr.
Rodolfo Wartto Cyrineu.

O evento deverá
ser prestigiado por vereado-
res, autoridades, produtores
rurais, imprensa e público
em geral. Trata-se de mais

uma realização de grande
importância para integração
de forças, voltando bene-
ficiar a produção e a produ-
tividade do campo em Itape-
tininga. De forma especial,
o objetivo visa os pequenos
produtores rurais, notada-
mente para que a pequena
propriedade seja econo-
micamente produtiva. Ao
mesmo tempo, os esforços
caminham para a conciliação
do processo produtivo com
a preservação ambiental
caracterizando a atividade
sustentável.

Segundo o presi-
dente do Sindicato Rural de
Itapetininga Amauri Elias
Xavier, o aumento da produ-
tividade traz uma série de
conseqüências positivas
nos mais variados aspectos.

Um deles é o

princípio de que, quanto
mais se produz por área, mais
se pode reduzir a área
cultivada, reduzindo, por
conseguinte, qualquer tipo
de agressão ambiental.
Xavier enfatiza que gran-
departe dos produtores
ainda não utiliza os recursos
da correção do solo, da
adubação verde e de várias
outras técnicas que visam
tanto a produtividade como
a preservação e recuperação
do meio.

A participação de
vereadores, assessores e
autoridades é importantís-
sima, na medida em que,
após a palestra, acontecerão
debates voltados a propos-
tas exeqüíveis para bene-
ficiar o homem do campo
com implementação de polí-
ticas voltadas aos objetivos

já mencionados envolvendo
detalhes importantíssimos
como o apoio estrutural ao
pequeno produtor, melhoria
das vias de acesso para um
perfeito escoamento dos
produtos, armazenagem,
apoio para comercialização,
incentivo ao cooperati-
vismo e associativismo e
inclusive incentivo ao
turismo rural, que pode se
transformar em uma nova
fonte de renda para o
município e região.

Toda a população
está convidada para essa
palestra, que marcará a
seqüência de uma ampla
programação da Câmara
Municipal de Itapetininga,
desta vez em parceria com o
Sindicato Rural. Texto/
fotos: Câmara Municipal de
Itapetininga

Notícias do Legislativo
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CIDADE EDUCADORA

Prefeitura de Itapetininga realiza entrega
de 743 computadores para professores da

Rede Municipal de Educação
Com o intuito de

melhorar e dinamizar os
trabalhos tanto da gestão
escolar quanto para o de-
senvolvimento de ações
pedagógicas e investir na
formação tecnológica dos
profissionais da Rede Mu-
nicipal de Educação , na
próxima quarta-feira (dia 23),
a Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Educação, realizará  a entre-
ga simbólica de 743 note-
books, um investimento de
R$ 32.475,00.

Durante a cerimô-
nia, haverá a palestra
“Educação Criativa e Novas
Tecnologias, ministrada
pela Professora Dra. Maria
Angélica Lucas Sátiro, além
de serem apresentadas as
propostas e equipamentos
tecnológicos que serão

distribuídos em todas as
unidades escolares munici-
pais.

O evento, aconte-
ce a partir das 19 horas,  no
Salão de Eventos do Hotel
Karina, localizado a Avenida
José de Almeida Carvalho,
1.971, Jardim Marabá.

Segundo a Admi-
nistração Municipal, ao
falar em investimentos em
educação, não se deve
atentar apenas em  reforma
e construção de escolas,
mas também, em todas as
ações voltadas à formação
das crianças atendidas e
também, à valorização do
professor e demais profis-
sionais de ensino. Os note-
books serão utilizados pelos
profissionais da Rede
Municipal de Educação
para preparar suas aulas,

realizar pesquisas e serem
utilizadas em salas de aulas.
Estes equipamentos serão
grande colaboração para
desenvolvimento ainda
maior da educação no
município.

 A palestrante:

Angélica Sátiro é
graduada em Pedagogia
pelo Instituto de Educação
de Minas Gerais, Pós-
graduada em temas filosófi-
cos pela UFMG  e Formação
em Filosofia para crianças
junto ao IAPC (New Jersey
/USA), Mestre em Criativi-
dade pela Universidade
de Santiago de Compostela
Doutoranda em Ética e
Criatividade pela Univer-
sidade de Barcelona Educa-
dora desde 1980

CIDADE PARTICIPATIVA

Quando o poder
público e a comunidade lo-
cal se unem para o bem co-
mum, a cidade e o bairro são
beneficiados. A  iniciativa da
Prefeitura de Itapetininga em
levar aos bairros do muni-
cípio serviços públicos,
aproximando assim a Admi-
nistração Municipal da po-
pulação e de seus anseios,
está sendo um sucesso.

O “Mutirão da
Cidadania”, que teve início
no último mês em Itape-
tininga, já atendeu diversos
bairros, levando benfe-
itorias aos locais,  desenvol-

Mutirão da Cidadania leva
serviços municipais às
comunidades atendidas

vendo ações em diversas
áreas como saúde, promo-
ção social, educação, espor-
te cultura e lazer.

Somente em sua
primeira edição, a ação,
visitou a Região 8, que
compreende a Vila Santana,
Jardim Santa Inês, Vila
Piedade, Jardim Daisy, Vila
Santa Isabel e Vila Garrido,
retirando 640 toneladas de
lixo e entulhos, sendo
executados os serviços de
tapa buracos, manutenção
da iluminação pública,
limpeza, pintura de guias,
poda e plantio de árvores,

operação cata treco, com-
bate à dengue, serviços de
saúde, entre outros. 

Nesta semana, a
Região atendida pela equipe
da Prefeitura de Itapetininga
é a 2, que compreende o
Jardim Fogaça, Nova Itape-
tininga, Vale São Fernando,
Moradas do Sol e adjacên-
cias. Durante os 15 dias, a
Administração Municipal
percorrerá estes bairros re-
alizando ações voltadas ao
setor de infraestrutura e so-
cial no bairro.

Além disso, nos
finais de semana, os mora-

dores receberão atividades
como aferição da pressão
arterial, saúde preventiva,
orientações sobre educação
no trânsito, programas
assistenciais, recreação,
corte de cabelo, manicure e
pedicure com voluntários do
Fundo Social de Solidarie-
dade, a divulgação de pro-
gramas de geração de em-
prego e qualificação profis-
sional, além das atrações da
Secretaria de Cultura e
Turismo, que levará as
regiões, sessões de cinema
nos bairros e concursos
culturais.
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CIDADE SEGURA

Os índices de cri-
minalidade caíram em prati-
camente todo o estado de
São Paulo, no ano passado
em comparação a 2009. O
número de homicídios dolo-
sos (intencionais) é o menor
desde 1999. Também houve
queda no número de roubos
(5%), latrocínios (roubos
seguido de mortes, 16%) e
seqüestros (13%).

Entre as cidades
mais violentas do Estado,
está, em primeiro lugar, Fran-
co da Rocha, na Grande São
Paulo, se considerado o nú-
mero de homicídios dolosos,
com intenção, por 100 mil
habitantes. Em 2009, Cuba-
tão (56 km de SP) ocupou o
posto.

Com 131.603 mora-
dores, Franco da Rocha
teve em 2010 taxa de 21,28 e
deixou o 3º lugar de 2009
(20,25). Foram 28 assas-

Itapetininga registra índices positivos
na segurança e no trânsito

sinatos no ano passado
contra 26 em 2009 aumento
de 5%, o que vai na contra-
mão do Estado, que reduziu
esse índice em 5,4% durante
o período.

A Folha elaborou
o ranking dos homicídios ao
considerar cidades paulistas
com mais de 100 mil habi-
tantes. Dos 645 municípios,
75 se encaixam nesse crité-
rio.

Dos 75 municípi-
os, Itapetininga ficou em
48º, com uma redução de
14,96% em relação ao ano de
2009. A cidade tem taxa de
homicídio de 7,62%, número
menor do Estado de São
Paulo. Em 2009, a cidade
registrou 13 homicídios e
em 2010, 11 homicídios. Ita-
petininga está na frente de
cidades como Piracicaba,
Itu, Ourinhos, Bauru e Jun-
diaí, que tiveram um índice

maior de violência.

Mesmo com aumento da
frota, acidentes e mortes
no trânsito diminuiram

Segundo a Secre-
taria de Trânsito e Cidada-
nia, os números não foram
positivos somente na área
de homicídios. Itapetininga
também registrou queda, em
relação a 2009, nos números
de furtos e acidentes de
trânsito.

Em 2009, a cidade
contava com uma frota de
57.721 veículos. No ano,
ocorreram 177 furtos de
veículos, 486 acidentes, com
19 mortes. Já no ano
passado, esse índice caiu.
Foram contabilizados 60.884
veículos, 127 furtos e 462
acidentes com 13 vítimas
fatais.  Vale ressaltar ainda
que esses acidentes de
trânsito com vítimas, a

maioria das mortes foram
ocorridas na rodovia, fora
da área urbana do município.
Os números positivos obti-
dos são reflexos das ações
realizados pela Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Secretaria de Trânsito e
Cidadania, através da Guar-
da Municipal.

Com o objetivo de
garantir a segurança, o
direito de ir e vir e oferecer
ao município um trânsito
mais humanizado, harmôni-
co e saudável, nos últimos
anos foram realizados di-
versos investimentos na
infraestrutura urbana, ade-
quando programas educati-
vos à realidade da popula-
ção local e intensificando a
fiscalização de trânsito, bem
como conscientizando o
cidadão para colaborar na
melhoria da fluidez e se-
gurança no trânsito. 

CIDADE INOVADORA

Nos últimos dias,
quem passou pelas ruas
principais do Jardim Fogaça,
pode contemplar um cenário
bem diferente. Asfalto
novo, guias, sarjetas, bocas
de lobo, galerias de águas
pluviais sendo colocadas,
canteiro central em recupe-
ração. É a Prefeitura de Itape-
tininga atendendo à reivin-
dicação da população do
bairro e cumprindo o plano
de recuperação de ruas do
município.

Somente na

Prefeitura de Itapetininga realiza o recapeamento na
Avenida Joaquim Fogaça de Almeida Neto no Jardim

Fogaça
avenida Joaquim Fogaça de
Almeida Neto, via que no
momento está sendo
atendida, são quase 32 mil
metros quadrados de reca-
pes, 10 mil metros quadra-
dos de pavimento e 800
metros cúbicos de galerias
de águas pluviais, que estão
sendo realizados no local
pela Administração Munici-
pal. Um investimento pró-
ximo a um milhão de reais,
através de um convênio
firmado entre a Prefeitura de
Itapetininga e o Governo do

Estado de São Paulo.
Recentemente, a

Secretaria de Obras e
Serviços já havia concluído
mais de três mil metros
quadrados de pavimenta-
ção e a colocação de tubos
de drenagem profunda na
rua Antonio Fanaro, onde o
pavimento e as linhas de
tubos ármicos foram danifi-
cados com as fortes chuvas
que atingiram o município
em 2010.

Para a Prefeitura de
Itapetininga, a recuperação

das ruas do Jardim Fogaça
era de extrema urgência,
pois, além de ser um antigo
pedido da comunidade
local, as ruas também são
importantes vias de  acesso,
que recebem diariamente in-
tenso fluxo de carros,
caminhões e ônibus.

Estima-se que nos
próximos meses todas as
obras no Jardim Fogaça
sejam concluídas, benefici-
ando  assim moradores e
motoristas que utilizam dia-
riamente estas ruas.
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