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EDITORIAL

Alimentando almas...
A campanha “Ita-

petininga Solidária”, promo-
vida pelo Fundo Social de
Solidariedade, foi um suces-
so de arrecadação. Foram
enviadas as cidades serra-
nas do Rio de Janeiro, mais
de 18 toneladas de donati-
vos e muitas cartas, bilhetes
e desenhos com mensagens
de fé e esperança, elabora-
das pelos alunos da Rede
Municipal de Educação.

Esta semana, o Pre-
feito de uma destas cidades
beneficiadas com as arreca-
dações enviou um e-mail de

agradecimento do povo ita-
petiningano, dizendo que os
ajudou alimentar suas al-
mas. A mensagem você con-
fere nas próximas páginas.

Falando em Fundo
Social de Solidariedade, na
última terça-feira a Primeira-
Dama do município partici-
pou em São Paulo do lança-
mento da XV edição dos
JORI (Jogos Regionais do
Idoso). Neste ano, Itapeti-
ninga e outras oito cidades
do Estado sediarão uma das
nove fases dos jogos.
Confira!

Ensino Superior
A conhecida “Ter-

ra das Escolas”, cada vez
mais, se destaca pelo ensino
de qualidade que oferece ao
povo de Itapetininga e re-
gião. Nesta semana, traze-
mos uma matéria completa
sobre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP).

Obras de infraes-
trutura na Avenida João
Olímpio de Oliveira, constru-
ção de pontes na área rural
do município, galerias de
água no Distrito do Tupi,

intensificação da campanha
contra Dengue e alistamen-
to militar. Estas e outras notí-
cias, você confere aqui na
Edição 251 do Semanário
Oficial de Itapetininga, onde
você fica sabendo algumas
das ações que estão sendo
realizadas pela Administra-
ção Municipal em Itapeti-
ninga.

Uma semana aben-
çoada a todos itapetininga-
nos. Boa leitura e até a
próxima semana!
SEMANÁRIO OFICIAL DE
ITAPETININGA
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CIDADE SOLIDÁRIA

Prefeito de São José do Vale do Rio Preto
agradece a solidariedade dos itapetininganos

para com os desabrigados da região serrana do
Rio de Janeiro

Sol ida r i edade ,
amor, compaixão. Estas fo-
ram as palavras que uniram
itapetininganos de diversos
bairros, empresas, nível so-
cial e religião durante a cam-
panha “Itapetininga Solidá-
ria”, em prol dos desabriga-
dos pelas chuvas na região
serrana do Rio de Janeiro.

Em apenas uma
semana de arrecadação, os
Itapetininganos, atendendo
ao chamado do FSS (Fundo
Social de Solidariedade),
através da TV, rádio e
jornais, ocuparam os postos
de arrecadação com suas
doações, mostrando mais
uma vez porque é um povo
abençoado.

Com a ajuda da po-
pulação, dos parceiros e em-
presas amigas foi possível
enviar uma carreta com mais
de 11 toneladas de manti-
mentos e sete toneladas de
roupas. Além disso, o muni-

cípio também contribuiu de
outra forma bem especial,
alimentando almas, através
de cartas, desenhos, bilhe-
tes, todos confeccionadas
por alunos de escolas da Re-
de Municipal de Educação,
que com amor pelo próximo,
escreveram mensagens de
incentivo e esperança às
crianças e famílias desabri-
gadas.

O material, produ-
zido com tanto carinho pelos
pequenos itapetininganos,
foram encaminhados pela
Administração Municipal
às Prefeituras das cidades
atingidas, como o município
de São José do Vale do Rio
Preto, que esta semana, atra-
vés de seu Prefeito, Adilson
Faraco Brügger de Oliveira,
encaminhou um e-mail emo-
cionado ao Prefeito de Itape-
tininga agradecendo por
cada mensagem, bilhete,
enviados ao seu povo.

Segundo o Prefei-
to Roberto Ramalho, os Ita-
petininganos mais uma vez
se uniram e mostraram com-
paixão ao próximo. “Temos
que parabenizar também
toda a equipe Fundo Social
de Solidariedade, que tra-
balhou muito para o suces-
so desta campanha, às nos-
sas professoras da Rede
Municipal de Educação,
que incentivaram seus alu-
nos a escrever àquela po-
pulação e também às nos-
sas crianças pelas cartinhas
e bilhetes escritos com tanto
amor. A resposta enviada
aos nossos alunos é muito
bonita.

Como disse o Pre-
feito Adilson, as cartas re-
cebidas são um alimento
para a alma, e com certeza
irá motivar a todos que es-
tão enfrentando a tragédia
ocorrida recentemente. Que
Deus os abençõe”.

Confira a seguir o e-mail do Prefeito Adilson Faraco Brügger de Oliveira enviado aos
alunos das escolas da Rede Municipal de Educação.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2011 - Processo nº 029/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de moto serras e
roçadeiras, conforme as especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 08.04.2011 a partir
das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2011 - Processo nº 032/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de equipamentos
para cozinha – Projeto Geração de Renda/FUSSESP – Fundo Social de Solidariedade. INICIO DA SESSÃO:
Dia 08.04.2011 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011 - Processo nº 033/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de móveis e
eltrodomésticos para cozinha da Casa do Adolescente – Núcleo I – Emenda Parlamentar/Processo n° 690/
09 – Convênio Estadual. INICIO DA SESSÃO: Dia 08.04.2011 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da
CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 - Processo nº 034/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de empresa
para o desenvolvimento do Projeto Felicidade e Solidariedade destinado a Unidade Escolar EMEF Prof.
José Gomes da Silva Neto e Projeto Transforma destinado aos profissionais da Educação. INICIO DA
SESSÃO: Dia 08.04.2011 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
- Processo nº 035/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço Unitário por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de enfermagem
para atendimento do ambulatório de feridas. INICIO DA SESSÃO: Dia 11.04.2011 a partir das 09:00
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2011 - Processo nº 036/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
veículo “zero km” para o Setor de Fiscalização de Tributos da Secretaria de Administração e Finanças,
através do Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal do Município – PNAFM,
contrato n° 0340539/2010/OC-BR, firmado entre a União e o BID, conforme as especificações do anexo
I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 08.04.2011 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – II.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2011 - Processo nº 037/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
capacetes para combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros de Itapetininga. INICIO DA SESSÃO: Dia
08.04.2011 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – II.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011 - Processo nº 030/2011.
MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa de
engenharia para execução de serviços de drenagem (galerias de águas pluviais) nas ruas: Laudelino de Lima
Rolim, Sérvulo Vieira da Silva e Orlando Neix, na Vila Recreio, com fornecimento de materiais e mão-de-
obra de acordo com orçamento, cronograma físico-financeiro, memoriais descritivo e projetos anexos,
com recursos provenientes do convênio n° 997/2010 celebrado entre a Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado e a Prefeitura do Município de Itapetininga. DATA DE ABERTURA: Dia
15.04.2011 a partir das 10:30 horas.
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.  As sessões serão realizadas no Paço Municipal, 1° andar, localizado na Praça dos Três Poderes,
1000 – Jardim Marabá, Itapetininga/SP. Itapetininga, 24 de março de 2011. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO STC – Nº 02/2011
Estabelece calendário de Curso de Especialização Profissional para proprietários de Veículos Táxi, para os
veículos de suas propriedades e para condutores Contratados.
O Secretário de Trânsito e Cidadania do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
escorado na Lei Municipal n° 28, de 23 de Dezembro 2009, Decreto n° 489/2009,  Lei Federal n° 9.503
de 23 de Setembro de 1997, artigo 24 incisos I, II, XVII, XXI e  Lei Municipal 5.414, de 02 de Dezembro
de 2010.
Considerando as legislações acima especificadas, em especial esta última, que criou e regularizou o Serviço
de Transporte Individual de Passageiros em veículos registrados na Categoria Aluguel (Táxi), em Pontos
Fixos, Temporários e Rotativos;
Considerando a necessidade  de estabelecer novos critérios de responsabilidades e  definição de atividade
para os Permissionários e Motoristas  Contratados;
Para conhecimento dos interessados o curso será ministrado na Sede da Secretaria de Trânsito e Cidadania,
Praça Gaspar Ricardo, nº 01 – Centro, Andar superior. Divididos em quatro turmas, denominadas como
Turma A,B,C e D, no horário e período conforme documento anexo.

RESOLVE:
Artigo 1º - Convoca os proprietários de veículos automotores, Permissionários e Motoristas auxiliares
contratados do Serviço de Taxi do município de Itapetininga, conforme relação anexa, para comparecerem
na Sede da Secretaria de Trânsito e Cidadania, horário compreendido entre 09h00min e 16h00min, nos
dias 29 de março a 01 de abril de 2011.
Artigo 2º - Os Interessados em freqüentar o Curso de Especialização para condutor de taxi, por ocasião da
inscrição deverão apresentar os seguintes documentos:
a)Xerox e original da CNH, com a clausula da categoria que permite o exercício da atividade remunerada,
sendo dispensada esta exigência para categorias C,D e E;
b)Os interessados deverão ter mais de 21 anos e no mínimo dois anos de habilitação.
c)Apresentar comprovante de pontuação expedido pela 10ª CIRETRAN de Itapetininga.
Artigo 3º - Apresentar comprovante original da taxa no valor de 01 UFM, conforme comprovante do
Setor competente da Prefeitura Municipal.
Artigo 4º - O interessado deverá ainda apresentar comprovante de negativa de multas junto ao DETRAN
de São Paulo.
Artigo 5º - Só será efetuada a inscrição para o respectivo curso, para os profissionais que não tiverem
nenhuma pendência junto ao Órgão de Trânsito ou da Receita, tanto do Estado quanto do Município.

Artigo 6º - Os inscritos que participarem com freqüência e aproveitamento no curso de Condutores de
taxi, receberão certificação e o respectivo Condutax para o exercício da atividade.
Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e encontra amparo no § 6º do Artigo
2º e Inciso XIII do Artigo 12 da Lei 5.414 de 02 de Dezembro de 2010.

Itapetininga, 23 de março de 2011
Josué Álvares Pintor

Secretário de Trânsito e Cidadania

CONVOCAÇÃO PARA CURSO
Curso de Especialização para Condutores de Taxi

TURMA A / Prop.
Nº NOME
0 1 VALDENEI DE MORAES
0 2 EUNICE ANTUNES PEREIRA LEITE
0 3 EDSON VASCONCELOS
0 4 SEBASTIÃO VICENTE MUSA SOARES
0 5 NEEMIAS BICUDO DE ALMEIDA
0 6 RICARDO ANTONIO LEITE
0 7 DOMINGOS HELENO ALVES
0 8 FABRICIO LEANDRO DE OLIVEIRA MORAES
0 9 ANTONIO LOPES DOS SANTOS
1 0 JOSE LUIZ DE ALMEIDA
1 1 JOSE ROBERTO BARSOTTI
1 2 JOSE CARLOS BUENO
1 3 JOSE JOAQUIM DE MEDEIROS
1 4  LUIZ BIBIANO
1 5 DANIELE CRISTINA PEREIRA ADAS MEDEIROS
1 6 ESTELA MIRA DE FREITAS OLIVEIRA
1 7 ANTONIEL RICARDO LEITE
1 8 LUCILA ARAUJO OLIVEIRA DE CAMARGO
1 9 JOSE NADIR FERREIRA
2 0 NELSON FRANÇA
2 1 JOAO BATISTA ELIAS
2 2 NILSON DONIZETE VIEIRA
2 3 ANISIO ZANONI
2 4  IZOEL ANTONIO DA SILVA
2 5 ANA MARIA ROSSI AYRENAS
2 6 ADILSON DIAS
2 7 JOSÉ CARLOS FERREIRA DE BARROS
2 8 ROSANA APARECIDA DE BARROS SENI
2 9 MANOEL PAULO MACHADO
3 0 VANILDA SOARES SAMPAIO
3 1 TIMOTEO RODRIGUES
3 2 LUIZ HAMILTON BEZERRA DA SILVA
3 3 DARCI ANTONIO LEITE
3 4  MALCON ROBERT SEIJI ENDO
3 5 LEONICE DIAS DE SENE
3 6 BENEDITO PAULO MACHADO
3 7 ALEXANDRO MARCIO BARROS DE OLIVEIRA
3 8  JOSE MANOEL DOS SANTOS
3 9 SILVIO JOSÉ DA SILVA
4 0 EDUARDO ANTONIO CASTILHO
4 1 FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Março de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0478/2011, Proc 0064/2011 José Ferreira de Queiroz Neto - Mei); (Prot. 0506/2011, Proc 0070/
2011 Crésio Martins da Silva - Mei);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0054/2011, Proc 0011/2011 Matheus Alexandre Fogaça de Almeida - Me); (Prot. 0402/2011,
Proc 0054/2011 Arlindo Soares de Meira Itapetininga - Me);  (Prot. 0473/2011, Proc 0062/2011 FSS
Duarte - EPP); (Prot 0495/2011, Proc 0067/2011 A.P.M. da E.E. Profª Corina Caçapava Barth); (Prot
0504/2011, Proc 0069/2011 Centro Educacional Santa Maria Ltda); (Prot 0359/2011, Proc 0049/2011
Marcia Marcondes Damian - Me); (Prot 0516/2011, Proc 0071/2011 Milton Aparecido de Jesus Junior
- Me); (Prot. 0226/2011, Proc 0028/2011 Débora Acebedo de Freitas - Mei); (Prot. 0528/2011, Proc
0074/2011 Antiqueira & Martins Ltda - Me); (Prot. 0954/2011, Proc 0086/2011 A.P.M. da E.E. Profª
Ernesta Xavier Rabelo Orsi);
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0941/2010, Proc 0113/2010 S.A.N. dos Santos Xavier- Me); (Prot. 0377/2011, Proc 0053/2011
Carlos Alberto Carriel Reimberg - Me);  (Prot. 0207/2011, Proc 0304/2011 Tortorello & Tortorello Ltda
- Me); (Prot 0465/2011, Proc 0061/2011 Fabiana Gomes Pereira); (Prot 0552/2011, Proc 0078/2011
Ana Ester de Barros Miranda - Me);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 0614/2011, Proc 0010/2008 Ivanete da Silva Possolini - Me); (Prot. 0565/2011, Proc 0078/2010
CAdonias Carlos Santos - Mei);
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0529/2011, Proc 0075/2011 Maria Aparecida Pereira Santos - Mei);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0191/2011, Proc 0025/2011 Tanabe Serviços Médicos Ltda - Me); (Prot 0490/2011, Proc 0065/
2011 Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
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(Prot 0464/2011, Proc 0022/2011 Raquel Casonato Rodrigues Mariano); (Prot 0418/2011, Proc 0387/
2007 Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformações Crânio Faciais); (Prot 0416/2011, Proc
0422/2007 Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformações Crânio Faciais): (Prot 0417/2011,
Proc 0390/2007 Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformações Crânio Faciais); (Prot. 0548/
2011, Proc 0068/2007 Unimed Itapetininga Cooperativa de Trabalho Médico); (Prot 0257/2011, Proc
0007/2009 Unimed Itapetininga Cooperativa de Trabalho Médico); (Prot. 0467/2011, Proc 0195/2002
André Augusto Costa Vianna); (Prot 0446/2011, Proc 1638/1997 Nilton Xavier de Barros); (Prot. 0582/
2011, Proc 0048/2004 João Fernando de Melo); (Prot. 0585/2011, Proc 0225/2010 João Fernando de
Melo);  (Prot. 0586/2011, Proc 0109/2007 João Fernando de Melo); (Prot 0582/2011, Proc 0243/1998
João Fernando de Melo); (Prot 0584/2011, Proc 0123/2004 João Fernando de Melo); (Prot 0550/2011,
Proc 0002/2009 Nathália de Souza Esteves);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0445/20110336/2010 Alessandra Gomes dos Santos Albino);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0459/2011, Proc 0230/2002 Mônica Terezinha Alberti Tanabe);
DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0414/2011, Proc 0422/2007 Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformações Crânio
Faciais – Telma Flores Genaro Motti); (Prot 0415/2011, Proc 0390/2007 Fundação para o Estudo e
Tratamento das Deformações Crânio Faciais – Telma Flores Genaro Motti):
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0520/2011, Proc 0072/2011 Aparecida Roman AIF nº 976);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0279/2011, Proc 0036/2011 Abel Machado de Oliveira AIP nº 461);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0303/2011, Proc 0040/2011 Cooperativa de Ensino de Itapetininga AIP nº 888);
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0303/2011, Proc 0040/2011 Cooperativa de Ensino de Itapetininga NRM nº 415); (Prot 0342/
2011, Proc 0047/2011 Farmácia Farma 10 Avenida Ltda - Me NRM nº 416);
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
(Prot 0208/2011, Proc 0027/2011 - A Vigilância Sanitária do Município de Itapetininga notifica a Srª
Odete Caineli Romão, sobre o NRM nº492, de 24/02/2011, no qual fica ciente da obrigação do recolhimento
da multa de 06 Ufms dentro do prazo de 30 dias. Esse prazo inicia-se após 05 dias da efetivação desta
publicação);
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
(Prot 0273/2011, Proc 0034/2011 - A Vigilância Sanitária do Município de Itapetininga notifica a
Empresa Jaqueline Leal de Almeida - Me, sobre o AIP nº729, de 28/02/2011, no qual fica ciente do prazo
de 10 dias para interposição de recurso. Esse prazo inicia-se após 05 dias da efetivação desta publicação);
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO  – ÁREA CONTROLE DE VETORES – VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(Prot 0044/2011, Proc 0001/2011 Dirce de Lima Gomes AIF nº 081);
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE PENALIDADE – ÁREA CONTROLE DE VETORES – VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(Prot 0044/2011, Proc 0001/2011 Dirce de Lima Gomes AIP nº 077);

    Michelly Alline Fiorentino Paunovic
     Coordenadora do Depto.de Vigilância Sanitária

   Itapetininga, 23 de março 2011

MEMORANDO N° 74/2011
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. 7675/2011, em Sindicância nº. 06/2011, determinando a 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, 02 de março de 2.011.

SINDICÂNCIA N° 6/2011
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO do despacho  Secretario de Negócios Jurídicos, assim
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008,
instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas
no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 02 de março de 2011.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

SINDICANCIA Nº. 20/2007
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 nº. 583/2011-01.

Itapetininga, 14 de março de 2.011.

SINDICANCIA Nº. 08/2009
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 nº. 693/2011-01.

Itapetininga, 18 de março de 2.011.

EDITAL DE CHAMAMENTO – 023/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 28 de março a 01 de abril 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
PEDRO G. CAMARGO DE CAMPOS MONTANARI 47.847.261-4 77º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 23 de março de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 024/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 28 de março a 01 de abril 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: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDERSON FERREIRA ALMEIDA 43.225.060-8 53º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 23 de março de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 025/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 28 de março a 01 de abril 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: Agente de Combate às Endemias – Ref 03
Nome R.G. Classificação
PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA        30.568.932-0  21º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 23 de março de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 026/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 28 de março a 01 de abril 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: Motorista – Ref 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
NILSON CLARO DE MATOS 23.837.657 22º
MAURI DIAS CARDOSO 14.859.229 23º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 23 de março de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 122, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais:
Considerando o relatório apresentado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 06/2010; e
Considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1º Exonerar, por abandono do cargo, o funcionário Elpídio de Jesus Almeida Junior, Coletor de Lixo,
ref. 5, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, nos termos do artigo 230, inciso III, IV da Lei Complementar
nº 26, de 27/06/2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga).
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 123, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais:
Considerando o relatório apresentado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2010; e
Considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1º Exonerar, por abandono do cargo, o funcionário Wellington Roberto de Campos, Auxiliar de
Escriturário, ref. 5, lotado na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do artigo 230, inciso
III, IV da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Itapetininga)
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
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PORTARIA Nº 124, DE 22 DE MARÇO 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 11.818, de 21 de março de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Edson de Oliveira, Marceneiro, Ref. 07, lotado na Secretaria da
Educação, a partir de 22/3/2011.
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 125, DE 22 DE MARÇO 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 32434/2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Especial para revisão do Estatuto dos Servidores do Município,
os seguintes membros:
Andre Balint Duarte
Professor de Educação Física
Eliana Maria de Almeida
Assistente Social
Jerusa Aparecida Ribeiro Kerne
Auxiliar de Escriturário
João Batista de Siqueira Santos
Escriturário
Juliana Ribeiro Branco
Auxiliar Escriturária
Reginaldo Palma
Comprador
Renato Gobi Castilho
Escriturário
Rita de Cássia do N. Almeida Sabóia
Auxiliar Escriturário
Simone Pereira Thibes
Escriturário
Solange Ladeira Pinheiro Rocha
Diretora
Stefanie Arruda Moura
Auxiliar de Escriturário
Vanessa Carrascal Pereira Medeiros
Escriturária
Renata Marcondes Ribeiro
Escriturária
Anna Carolina Piedade Gonçalves Affonso
Escriturária
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 126, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, dos cargos em comissão, a partir de 15/03/2011, os seguintes:
Aline Ribeiro G. Ferreira – Assessor III – Secretaria da Promoção Social.
Regina Célia Marques de Oliveira – Assessor III – Secretaria da Promoção Social.
Jarbas Ayres Ribas Junior – Assessor IV – Secretaria de Gabinete.
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 127, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, Samuel Marques Silva, do cargo em comissão de Assessor, Ref. I, lotado na Secretaria
Municipal de Governo, a partir da presente data.
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 128, DE 23 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar dos cargos em comissão, a partir de 22 de março de 2011, os seguintes:
Bruna de Campos Ventura – Diretor V – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

Vanderlei de Lara – Assessor III - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira – Supervisor V – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Guilherme Rodrigues Marçal – Assessor II – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
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 129, DE 23 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Dorival Alves Paulino, no cargo em comissão de Assessor Ref. I, junto a Secretaria de
Obras e Serviços, lotado no Departamento de Articulação Social, a partir de 22 de março de 201.
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 130, DE 23 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Samuel Marques Silva, no cargo em comissão de Assessor Ref. II, junto a Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento, lotado no Departamento Controle, a partir de 22 de março de 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 131, 23 DE  MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Marina Almada Lobo, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, junto a Secretaria de
Obras e Serviços, lotada no Departamento de Assessoria Técnica, a partir da presente data.
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

DECRETO Nº 740, DE 17 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Saúde para a Secretaria
de Obras e Serviços.
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 Diretor V, de provimento em comissão da Secretaria de Saúde
para a Secretaria de Obras e Serviços, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento
de Assessoria Técnica.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 741, DE 17 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.421 de 28 de Dezembro de 2010; e
Considerando os autos do processo nº 12.681, de 24 março de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA
Art. 1.º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), destinado a atender as seguintes dotações do
orçamento vigente:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123650029.2057 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$    500.000.00
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
041220020.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     130.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$     630.000.00
  Art. 2.º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610026.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     500.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154510020.1020 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     130.000.00
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$     630.000.00
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES-Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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      DECRETO Nº 742, DE 22 DE MARÇO DE 2011.

Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento.
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 cargo de Assessor II, de provimento em comissão da Secretaria da Agricultura
e Meio Ambiente para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento, correspondente ao nível de
escalonamento, lotado no Departamento de Articulação Social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 743, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Governo para a
Secretaria de Obras e Serviços.
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 cargo de Assessor I, de provimento em comissão da Secretaria de Governo para
a Secretaria de Obras e Serviços, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de
Gestão e Controle Ambiental.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 744, DE 24 DE MARÇO DE 2011.
Regulamenta a Lei nº 5.407, de 23 de novembro de 2010, que “Dispõe sobre a reserva de vagas para
gestantes nos estacionamentos públicos e privados e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 12.646, de 24de março de 2011, protocolado nesta
Prefeitura Municipal,
DECRETA
Art. 1º De acordo com a Lei nº. 5.407, de 23 de novembro de 2010, os estacionamentos públicos e
privados, deverão destinar vagas aos veículos que conduzam gestantes.
Art. 2º Competirá à Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, atuar e fiscalizar o cumprimento da
presente Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
 Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Avenida Professor
Francisco Valio – Centro – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.06.070.0030.001, a proceder
à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Brasilino
Rodrigues – Jardim Monte Santo – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 06.23.024.0078.001, a
proceder à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento
Mariano – Jardim Fogaça – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.13.090.0272.001 –
01.13.090.0284.001 - 01.13.090.0297.001 – 01.13.090.0307.001 – 01.13.090.0317.001 –
01.13.090.0327.001 – 01.13.090.0337.001 – 01.13.090.0347.001 – 01.13.090.0367.001 –
01.13.090.0377.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta
publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº.
4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei

Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro
– Jardim Fogaça – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.13.090.0080.001 – 01.13.090.0100.001
- 01.13.090.0110.001 – 01.13.090.0130.001 – 01.13.090.0140.001 – 01.13.090.0150.001 –
01.13.090.0160.001 – 01.13.090.0172.001 – 01.13.090.0184.001 – 01.13.090.0230.001, a proceder
à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Joaquim N.
Costas – Jardim Monte Santo – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 06.23.024.0198.001, a
proceder à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Clementina dos
Santos Theodoro – Vila Arruda – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.03.023.0027.001, a
proceder à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Guido Firori
Trevisani – Jardim Monte Santo – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 06.23.010.0353.001 e
06.23.010.0363.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e
Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de
multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da
Lei Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Alfredo Pinto de
Paula – Vila Aurora – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.04.002.0332.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º da Lei Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Prudente de
Moraes – Centro – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.02.085.0456.001, a proceder à limpeza
do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei
Municipal n. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o Artigo 2º inciso 1º da Lei
Municipal n. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

PORTARIA/SEPREM Nº 023, de 21 de Março de 2.011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000723/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1°, Inciso III, Alínea “a”da Constituição Federal; Artigo
1º da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos
integrais, a partir de 16-03-2011, o funcionário CESAR MANOEL DE ARRUDA, Motorista, Referência
07-H, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
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Fique atento!
CIDADE PARTICIPATIVA

Atenção Jovens
que nasceram de 1º de janei-
ro a 31 de dezembro  de 1993:
a Junta de Serviço Militar
convoca todos a compare-
cerem até 29 de abril para a
realização do Alistamento
Militar.

Aqueles que se
alistam fora deste prazo
devem pagar uma pequena
multa em dinheiro, que au-
menta a partir do momento
em que a demora na regula-
rização da situação militar
cresce. Enquanto o cadas-

Jovens devem comparecer até
29 de abril para o alistamento

militar
tro não for realizado, não é
possível prestar concurso
público, matricular-se em
universidades, tirar passa-
porte, entre outros.

Para fazer o alis-
tamento, é necessário pro-
curar a Junta de Serviço Mi-
litar mais próxima, ou a em-
baixada brasileira no país
onde reside. Os documentos
obrigatórios a serem apre-
sentados são certidão de
nascimento ou de casamen-
to (original), RG E CPF, com-
provante de residência (re-

cente) e duas fotos 3×4 re-
cente (fundo branco, camisa
ou camiseta sem estampa, de
cor única, sem brincos, sem
colar, sem piercing, com
orelhas e testas descober-
tas).

A Junta Militar de
Itapetininga está localizada
à rua Benjamim Constant,
nº332, Centro, e funciona de
segunda a sexta- feira, no
horário das 8 às 10h30 ou
das 13 às 15h30. Outras in-
formações pelo telefone
3271-1669. 

CIDADE EDUCADORA

Para quem está in-
teressado em voltar estu-
dar, a FATEC (Faculdade de
Tecnologia) de Itapetininga,
está com as inscrições aber-
tas para a 2ª turma do curso
de pós- graduação (Lato
Sensu) em Logística Inte-
grada na Agroindústria.

Segundo a FA-
TEC, a pós- graduação foi
criada com o objetivo de su-
prir a ausência de cursos de
logística com enfoque na ca-
deia de suprimentos (Supply
Chain Management) na

FATEC: Inscrições abertas
para o curso de pós-

graduação
agroindústria.

Ao final do curso,
o profissional deverá estar
apto a gerenciar o processo
da cadeia de valor dentro de
uma organização para
alinhá-lo às exigências de
mercado.

Com duração de 18
meses, o curso, que terá ini-
cia no mês de abril com tér-
mino previsto para junho de
2012, beneficiará ainda, os
profissionais graduados na
área da Gestão do Agrone-
gócio, Agroindustrial e In-

dustrial. As aulas serão mi-
nistradas aos sábados das
8 às 12h10 e das 13 às 17h10,
durante três semestres. 

Os interessados
devem entrar em contato
com a Secretaria de Pós-
Graduação, pelo telefone
(15) 3272-7916 ou à Rua João
Vieira de Camargo, 104- Vila
Barth de segunda a sexta
das 8 às 12h e das 13h30 às
17 horas para adquirir o
manual do candidato e
garantir a participação na se-
leção. CIDADE EDUCADORA

IFSP realiza sua primeira Orientação
Técnica para professores da Diretoria

de Ensino de Itapetininga

Na última dia ter-
ça-feira ( dia 15) estudantes
do curso de Licenciatura em
Física do IFSP ( Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo)
campus Itapetininga, visita-
ram o IPEN( Instituto de
Pesquisas Energéticas e
Nucleares) em São Paulo, no

ACONTECEU!

Alunos de Física do IFSP visitaram o
IPEN

qual os estudantes tiveram
a oportunidade de conhecer
o Reator e o Centro de Tec-
nologia das Radiações. Na
oportunidade, também visi-
taram o Museu de Geociên-
cias e o Museu Oceanográ-
fico, ambos vinculados à
Universidade de São Paulo.

Conforme a Coor-

denadoria  do IFSP, campus
de Itapetininga, ainda para
este semestre, prevê-se a
realização de uma nova vi-
sita ao IPEN, bem como, ao
Centro Experimental de
Aramar, em Iperó, centro res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento de pesquisas nuclea-
res da Marinha do Brasil. 

O IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de São
Paulo) promoveu na última
quinta-feira (17) a primeira
Orientação Técnica (OT) do
ano, voltada a professores
de Física, Química e Mate-
mática da DERITA (Direto-
ria de Ensino de Itapeti-
ninga).

Com a temática
“Comprimento, Área e Volu-

me na Medida Certa”, os
professores tiveram a opor-
tunidade de ter contato com
práticas desenvolvidas com
materiais de baixo custo e
fácil aquisição.

A OT, conduzida
por Alexandre Chahad e Da-
niel Ovigli, servidores do
campus, em parceria com
Professores Coordenadores
da Oficina Pedagógica da
DERITA, foi a primeira de

várias orientações que es-
tão previstas para 2011,
devendo ocorrer uma por
mês até o final do ano.

As próximas ofi-
c inas  previs tas  são
“Construção de  Brin-
quedos Científicos”, “Tra-
balhando Mecânica Clás-
sica” e “Tratamento da
Informação: uma abor-
dagem mediada pelas
TICs”. 
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CIDADE CONSCIENTE

Na última terça-
feira (dia 22) foi comemorado
o Dia Mundial da Água. A data,
criada pela ONU (Organização
das Nações Unidas) no dia
22 de março de 1992, é des-
tinada à discussão sobre os
diversos temas relaciona-

Dia Mundial da Água
dos a este importante bem
natural.

Segundo dados
da OMS (Organização
Mundial  de Saúde) ,  o
Brasil concentra 11,6% de
toda a água doce do pla-
neta e consome cinco ve-zes

mais água, do que o ne-
cessário.

Para evitarmos que
nos próximos anos tenha-
mos esse recurso em escas-
sez, devemos tomar diversas
medidas. Confira algumas
delas
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CIDADE SAUDÁVEL

Muitas pessoas
não sabem que o hábito de
fazer manicure ou pedicure
pode nos expor a diversos
problemas de saúde, caso o
profissional que nos presta
esse serviço não tomar os
cuidados devidos com a
limpeza e higiene dos
materiais utilizados no
atendimento. Instrumentos
não esterilizados podem
transmitir micoses, hepatites
do tipo B e C, e embora este
seja um risco pequeno, até
o vírus HIV.

Vigilância Sanitária orienta sobre
cuidados com a higiene na hora de se fazer

as unhas

Estudos realizados
pela Secretaria de Saúde de
São Paulo mostraram que
cerca de 70% dos pro-
fissionais da área aprendem
a profissão que exercem
acompanhando profissio-
nais que exercem a função
há mais tempo, ou seja,
como a maioria não vai para
as salas de aula para apren-
der o ofício, muitos deles
não conhecem as medidas
de higiene e formas de es-
terilização do material para
evitar doenças.

A Administração
Municipal, por meio da
Vigilância Sanitária (VISA),
realiza um trabalho de
conscientização junto a es-
ses profissionais, fiscali-
zando e orientando sobre a
importância de se prestar um
serviço com qualidade e se-
gurança. Para evitar esses
problemas, o recomendável
é procurar salões de beleza,
que sigam os cuidados de
higiene recomendados pela
Vigilância Sanitária.
Confira.

A maioria das mulheres semanalmente vão a salões de beleza para fazer as unhas
das mãos ou pés.
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Fique atento!
CIDADE SAUDÁVEL:

Dengue: Vigilância Epidemiológica pede a colaboração
dos itapetininganos na eliminação dos focos do mosquito

Nesta época do
ano, autoridades de saúde
ficam em alerta quanto ao
avanço da Dengue em todo
o País. Os dias quentes com
chuvas passageiras favore-
cem a multiplicação dos
focos e a proliferação do
mosquito em todas as re-
giões do Brasil.

Nesta semana, da-
dos divulgados do Minis-
tério da Saúde mostram que
até o dia 26 de fevereiro fo-
ram notificados 155.613 ca-
sos em todo país. Destas no-
tificações, 2.365 são de ca-
sos graves e 241 de óbitos
suspeitos.

No Estado de São
Paulo, apesar dos números
registrados serem inferiores
aos do ano de 2010, 92,6%,
a Secretaria Estadual de
Saúde está atenta quanto à
situação da doença. Em
Itapetininga, até o momento
foram registrados 36 casos,
sendo que destes seis fo-
ram confirmados, dois im-
portados e quatro autóc-
tenes (que tiveram origem
no próprio município).

Devido a estes
resultados a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Vigilância Epidemiológica,
está intensificando o tra-
balho de conscientização
junto à comunidade, por
meio de visitas diárias em
domicílios,  junto aos
alunos da Rede Municipal
de Educação e também com
profissionais da área da
saúde.

A Vigilância Epide-
miológica lembra que neste
período é fundamental con-
tar com a colaboração de
toda a população itapetinin-
gana quanto à eliminação
dos focos do mosquito
Aedes aegypti, transmissor
da Dengue, pois 80% dos
criadouros do mosquito
transmissor da doença es-
tão dentro das residências.

É importante ter
em mente que as mudanças
de hábito e a adoção de me-
didas preventivas são as for-
mas mais eficientes e sim-
ples de combate à doença.
Incentivar vizinhos, amigos,
familiares e colegas de traba-

lho a não deixarem água pa-
rada e lixo acumulado, tam-
par as caixas d’água, colo-
car areia nos pratos de plan-
tas, guardar as garrafas em
locais cobertos e de boca
para baixo, cobrir pneus ex-
postos ao tempo, todas es-
tas medidas podem fazer to-
da a diferença no combate
da doença no município.

Além disso,  as
pessoas que forem se dirigir
a regiões onde há alto índice
de casos de Dengue deve-
rão usar repelente e no caso
de dor de cabeça, febre,
manchas avermelhadas pelo
corpo, dor retro-orbital
(olhos), não consuma me-
dicamento sem orientação
médica, pois além de ser
perigoso, pode agravar a
doença.

No caso destes
sintomas, a atitude correta
é procurar uma unidade de
saúde mais próxima, pois
pode ser Dengue.

Para mais orienta-
ções  e informações Disk
Dengue 3273-4452/3373-
5016

Saúde convoca reunião com coordenadores da Rede Estadual e
Municipal de Educação sobre a atual situação da dengue no município

Tendo em vista o
avanço da dengue em todo
o País, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde por meio da
Vigilância Epidemiológica
realiza nos dias 29 e 30, uma
reunião a fim de sensibilizar
coordenadores da Rede
Estadual e Municipal de
Educação, quanto à real
situação da doença em
Itapetininga.

Segundo a Secre-
taria de Saúde, o objetivo
desta convocação é pactuar
junto à rede de ensino ações
para a prevenção da Den-

gue, visto que o município
tem registrado um grande
número de incidências do
mosquito e a necessidade de
realizar ações para combater
os focos e criadouros do
Aedes aegypti, prevenindo
assim o aparecimento de no-
vos casos.

O evento acontece
das 8h30 às 10h30, na sala
de reuniões da Vigilância
Epidemiológica, localizada à
rua Plácido Cardoso, nº140,
Jardim Mesquita. Outras
informações podem ser
obtidas por meio do tele-

fone 3373-5426 
É importante res-

saltar que desde o início do
ano, as ações de controle e
combate ao mosquito e
criadouros foram inten-
sificadas pela Prefeitura de
Itapetininga, porém é ne-
cessário que a população se
mova para evitar o risco de
epidemia de Dengue em
nosso Municipio.

O combate a Den-
gue é dever de todos, e
somente com a cooperação
da população poderemos
essa empreitada terá êxito.
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CIDADE LEGAL

XV Edição dos Jogos Regionais do Idoso é
lançada em São Paulo

Na última terça-
feira (dia 22), a Primeira-
Dama e Presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Itapetininga, Angela Rama-
lho, participou em São Paulo
do lançamento da XV Edi-
ção do JORI (Jogos Regio-
nais do Idoso). A cerimônia,
presidida pela Presidente do
FUSSESP (Fundo Social de
Solidariedade do Estado de
São Paulo) e Primeira-Dama
do Estado de São Paulo, Lu
Alckmin e pelo Secretário de
Esportes, Lazer e Juventu-
de, Jorge Pagura,  contou
com a participação de Pre-
feitos e Primeiras-Damas
dos municípios que sedia-
rão a competição.

Este ano serão no-
ve fases regionais, de 3 de
maio a 16 de outubro, nos
seguintes municípios: San-
tana de Parnaíba, Ourinhos,

Votuporanga, São Paulo, Ja-
boticabal, Jaú, Araras,
Guaratinguetá e Itapetinin-
ga.

A grande final, de 23
a 27 de novembro, acontecerá
em São José dos Campos.
Cada município sede recebe um
repasse no valor de R$ 120
mil da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude, que
deve ser empregado em
alojamento e alimentação
aos participantes, além de
programação cultural e lazer
durante a permanência dos
atletas na cidade.

Em Itapetininga, a
competição deve reunir 60
delegações da 8ª Região
Esportiva, que contará com
a presença de aproximada-
mente 2.500 pessoas entre
idosos, comissão técnica,
prefeitos e primeiras-damas.

O JORI é uma ini-

ciativa do Fundo Social em
parceria com as Secretarias de
Esportes, Lazer e Juventude;
Educação; Desenvolvi-
mento Social e Saúde e Pre-
feituras que sediam as com-
petições.

A competição deste
ano deve concentrar 13
modalidades esportivas adap-
tadas a pessoas com mais de
60 anos, Atletismo, Bocha, Bu-
raco, Coreografia, Damas,
Dança de Salão, Dominó,
Malha, Natação, Tênis de
Mesa, Truco, Voleibol e Xa-
drez. Todos os parti-cipan-
tes nas duas fases (classi-
ficatória regional e final), por
modalidade, categoria e sexo,
receberão medalhas de
participação.

Vale lembrar que
Itapetininga, em 2009, sediou o
13º Jori, o qual reuniu 62
cidades da região.

CIDADE EDUCADORA E SOLIDÁRIA

Investir na educa-
ção dos itapetininganos é
uma das metas da Adminis-
tração Municipal. Além de
investir nos Ensinos Infan-
til, Fundamental, Técnico e
Superior, a Prefeitura tam-
bém busca incentivar jo-
vens e adultos de baixa ren-
da a ingressarem em Facul-
dades e Universidades, am-
pliando suas chances de su-
cesso nos processos seleti-
vos.

A partir desta se-
gunda-feira (dia 28) até o
próximo dia 1º de abril (sexta-
feira), o FSS (Fundo Social
de Solidariedade) de Itape-
tininga abre as inscrições

Fundo Social de Solidariedade abre inscrição
para curso gratuito pré-vestibular

para o curso gratuito pré-
vestibular.

De acordo com a
equipe do FSS, o curso será
direcionado a pessoas de
baixa renda do município
que desejam realmente estu-
dar para ingressar no ensino
superior. Ainda segundo o
departamento, as aulas
serão proferidas por profes-
sores renomados do municí-
pio e o material utilizado
será todo apostilado e ela-
borado pelo Colégio Obje-
tivo.

Para se inscrever,
os interessados devem com-
parecer das 13 às 16 horas,
ao FSS, na “Estação Soli-

dariedade”, localizada à
Praça Gaspar Ricardo, s/n,
centro (antiga estação da
FEPASA), portando RG,
CPF, comprovantes de renda
familiar e de residência e
declaração da escola que
está cursando ou já con-
cluiu último ano do ensino
médio.

Serão oferecidas
30 vagas e a lista de clas-
sificados será divulgada no
próximo dia 11 de abril
(segunda-feira). As aulas
acontecem de segunda a
sexta-feira, apenas no
período noturno (das 19 às
22h30), até o mês de de-
zembro.
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CIDADE EDUCADORA

Administração Municipal implanta
Programa Saúde na Escola na Rede

Municipal de Educação
Pensando em me-

lhorar a qualidade de vida
dos estudantes da Rede
Municipal de Educação, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio das Secretarias de
Educação e Saúde, aderiu ao
PSE (Programa Saúde na
Escola) do MEC. O projeto
piloto, que já foi de desen-
volvido em 2009 e 2010 e
revelou números considerá-
veis de alterações na saúde
das crianças avaliadas
como desnutrição, obesida-
de, altos níveis de coleste-
rol, entre outros.

Investir em pre-
venção e promoção da saú-
de na infância é um impor-
tante instrumento para
evitar complicações futuras,
promover o desenvolvimen-
to pleno das habilidades es-
colares, melhorar a qualida-
de de vida das crianças e,
especialmente, reduzir a
grande demanda nos cen-
tros de saúde especializa-
dos, problema vivenciado
pela quase totalidade dos
municípios brasileiros.

Outro objetivo
deste trabalho é a preven-
ção de doenças e agravos e
de promoção de saúde, na

área infanto-juvenil, pressu-
põe a detecção de riscos, a
identificação de recursos
protetores, o acompanha-
mento do desenvolvimento
e medidas de orientação. A
detecção de riscos para
problemas de saúde incluem
não apenas questões ine-
rentes ao organismo próprio
do indivíduo, mas também
questões familiares e
sociais, que envolvem o
relacionamento humano, ou
seja, as interações sociais
que são estabelecidas nos
diferentes meios em que ele
está inserido. A implantação
de um programa de acom-
panhamento do desenvolvi-
mento infanto-juvenil no
PSF (Programa Saúde da
Família), interagindo com
ações educativas no am-
biente escolar agrupando
alunos, familiares e educa-
dores, se constitui em um
importante instrumento para
prevenir e minimizar proble-
mas futuros.

No ano de 2010 o
programa foi ampliado para
o ensino pré-escolar, sendo
realizado na Creche EMEI
Profª Maria Aparecida Car-
doso e Silva, desta vez com

enfoque na detecção de
riscos para problemas do
desenvolvimento na criança
de zero a cinco anos. Este
trabalho, ainda em anda-
mento, tem possibilitado, até
o momento, conhecer os ris-
cos ao desenvolvimento
presentes nas crianças, na
família e no ambiente em que
elas estão inseridas. Das 101
crianças avaliadas, 2,9%
necessitam de intervenção
na área de fisioterapia, 22,8%
na área de fonoaudiologia,
25,7% na área de psicologia
e 6,9% na área de terapia
ocupacional. As demais
crianças (40%) deverão ser
acompanhadas na escola, já
que não apresentaram alte-
rações no desenvolvimen-
to.

A próxima etapa
será o planejamento e imple-
mentação de ações de
promoção da saúde para os
alunos, a família e a escola,
além de encaminhamentos a
serviços de referência dos
casos que se fizeram neces-
sários. Graças ao sucesso
deste programa, ele será am-
pliado a todas as Unidades
da Rede Municipal de Edu-
cação em 2011.

Administração Municipal implanta Progra-ma Saúde na Escola na Rede Municipal de Educa-ção

Percebendo a ne-
cessidade de fortalecer a
participação dos pais na
vida escolar de seus filhos,
a Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Educação, instituiu o Pro-
grama de Participação dos
Pais na Comunidade Escolar.
O Programa terá como fun-
damento ações que possi-
bilitem aos pais uma par-

Unidades Escolares da Rede Municipal iniciam programa de Participação dos
Pais na Vida Escolar dos Filhos

ticipação efetiva nas ativida-
des proporcionadas pela
escola, através de reuniões,
palestras e demais eventos,
fortalecendo o vínculo
escola-família e tendo como
meta o desempenho escolar
dos alunos e a qualidade do
ensino oferecido pelas es-
colas municipais.

Os principais obje-
tivos deste programa são

fortalecer a participação dos
pais na vida escolar dos
filhos; estimular a adesão
dos pais para a participação
nos Conselhos de Escola;
incentivar a participação
dos colegiados nas deci-
sões da escola; estreitar os
vínculos entre a equipe
escolar e os pais, estabele-
cendo parcerias a favor da
aprendizagem e do sucesso

escolar dos alunos; efetivar
o processo da gestão demo-
crática, instituindo ações atra-
vés do Projeto Pedagógico da
escola.

Na semana de 28
de março, as Unidades Es-
colares da Rede Municipal
vão realizar as atividades de
abertura do Programa de
Participação dos Pais na Co-
munidade Escolar – ano 2011.
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CIDADE INOVADORA

Administração Municipal construirá seis
pontes em áreas rurais do município

A área rural de Ita-
petininga em breve será
contemplada com a constru-
ção de mais seis novas
pontes. As obras, que de-
vem ter início no segundo
semestre deste ano e be-
neficiar mais de 500 mil
pessoas de Itapetininga e
toda região, estão orçadas
em R$ 1.666.970,00,  recur-
sos estes vindos dos Go-
vernos Municipal e Federal.

Conforme informa-
ções da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente,
nas próximas semanas já de-
ve ser publicado no SEMA-
NÁRIO OFICIAL DE ITA-
PETININGA o processo lici-
tatório para a contratação de
empresa que irá elaborar o
projeto executivo das obras.

Os bairros benefi-
ciados serão Turvo dos Ro-

drigues II (Córrego Bueno),
Bairro Biscoito Duro (Córre-
go Cachaça), Bairro Vatinga
(Córrego Vatinga) Bairro La-
ranja Azeda (Córrego Laran-
ja Azeda), Bairro Turvo dos
Rodrigues I (Córrego Rodri-
gues) e a construção de
Ponte Mista no Bairro Rio
Acima (Córrego Perico).

A construção
das novas pontes será de
grande importância para
Itapetininga, tendo em vista
que o município é o 3º maior
em extensão territorial do
Esta-do, abrigando mais de
4.000 km de estradas vi-
cinais, com bairros loca-
lizados a até 70 km de
distância do centro urbano,
utilizados para o esco-
amento da produção agríco-
la e pecuária do município e
região

Administração Municipal realiza obras de
infraestrutura na Avenida João Olímpio de

Oliveira
Quase sete mil

metros quadrados de pavi-
mentação e de recapeamen-
to, uma nova linha de dre-
nagem superficial, um
investimento de R$
338.693,18.

Atendendo a uma
antiga reinvindicação dos
moradores de Itapetininga,
a Prefeitura está recupe-
rando a avenida João Olím-
pio de Oliveira,  na Vila As-
sem. A Secretaria de Obras
e Serviços  trabalha nesta
primeira fase do projeto de
recuperação deste acesso,
no qual realiza a  colocação
de 2.492 m³ de drenagem su-

perficial, orçada em 140.795,57.
Conforme informa-

ções da equipe da Secretaria
de Obras e Serviços, res-
ponsável pelos trabalhos, o
próximo passo é a pavimen-
tação e recapeamento de
6.999 m² de via, um in-
vestimento de R$197.897,61.

Lembrando que a
Avenida João Olímpio de
Oliveira é uma das impor-
tantes vias de acesso ao
nosso município, levando
moradores ao IFSP (Insti-
tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo) e a Expo-Agro de
Itapetininga
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Câmara  de Itapetininga aprova projeto
proibindo uso de sacolas plásticas no

município
A Câmara Munici-

pal de Itapetininga aprovou
o projeto de lei 68/2010, com
o Substitutivo 01, proibin-
do, no município de Itapeti-
ninga, o fornecimento, pelos
comerciantes, a título gratui-
to ou oneroso, de sacolas
plásticas para acondiciona-
mento de produtos adquiri-
dos pelos consumidores.

Essa proibição não
se aplica às embalagens
originais das mercadorias
ou ao acondicionamento de
produtos “in natura”, para
o transporte até o caixa do
estabelecimento.  Um gran-
de número de produtos já
vem, dos fabricantes, acon-
dicionados em embalagens
plásticas. A proibição se res-
tringe às sacolas utilizadas
para o transporte externo
desses produtos.

Pelo projeto apro-
vado, os estabelecimentos
comerciais, localizados no
município de Itapetininga
que descumprirem essa lei

estarão sujeitos às seguin-
tes penalidades:
I – multa no valor de 2
(duas) UFMs;
II – multa no valor de 10 (dez)
UFMs, em caso de
reincidência;
III – interdição do
estabelecimento, conforme
regulamento próprio;
IV – cassação do alvará de
localização e funcionamento
de atividades.

Durante a discus-
são, vários vereadores des-
tacaram a importância da ini-
ciativa para o meio ambiente
de Itapetininga. Na justifica-
tiva do projeto, foi destaca-
do o objetivo de tornar a ci-
dade de Itapetininga mais
limpa, aumentar a vida útil
dos aterros sanitários e
facilitar o seu manejo, visto
que as sacolas plásticas
hoje utilizadas dificultam a
degradação natural do lixo
e contaminam o meio am-
biente. Foi enfatizado ainda
que é preocupação de todos

e deve ser do Poder Exe-
cutivo, em especial, o desti-
no do lixo coletado diari-
amente nas ruas de nossa
cidade. Afastá-lo, simples-
mente, de nossas casas e lo-
cais de trabalho, não é me-
dida suficiente para garantir
nossa saúde e a futura
saúde que desejamos a nos-
sos filhos.

O lixo doméstico,
aparentemente inofensivo, é
pouco mais da metade de
todo o lixo produzido no Bra-
sil, segundo a última pes-
quisa sobre saneamento bá-
sico consolidada pelo IBGE.
E é esse lixo, o que não é
tratado e que, segundo nos-
sos costumes atuais, vem
acondicionado em sacolas
plásticas distribuídas no
comércio, sacolas que de-
moram duzentos anos para
se decompor que dificulta a
decomposição de todo o
restante do lixo.

Quando não cole-
tado pelos serviços públi-

cos, o plástico entope o es-
goto das ruas causando
enchentes. Fora das cidades
agride a natureza, prejudica
a flora e termina muitas vezes
sendo ingerido por animais
da fauna, com conseqüên-
cias fatais.

Os vereadores ita-
petininganos chamaram a
atenção para o fato de que
várias cidades e estados
brasileiros já adotam lei
similar e vários países em
todo o mundo já adotam
inclusive leis mais drásticas,
contra a utilização de
sacolas plásticas em razão
do grande dano ambiental
que as mesmas já apresen-
taram. Por isso mesmo
Itapetininga passa agora a
entrar em uma nova fase no
que diz respeito à preserva-
ção ambiental uma vez que
deixarão de serem lançadas
no meio ambiente do muni-
cípio aproximadamente 12
toneladas de sacolas plásti-
cas por ano.
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CIDADE INOVADORA

Mais de 80 famílias do Distrito do Tupi
serão beneficiadas com obras de expansão

de redes de abastecimento de água
Na última terça-

feira (dia 22) tiveram início
as obras de expansão de re-
de de abastecimento de
água no Distrito do Tupi.

As obras, que irão
beneficiar diretamente mais
de 80 famílias que residem
na região, estão sendo reali-
zadas através de uma parce-
ria entre a Prefeitura de Ita-
petininga e a Companhia de
Saneamento do Estado de
São Paulo (SABESP), num
investimento na ordem de
R$ 201.000,00. A nova rede,
no Distrito do Tupi, possui
mais de 7 km e os trabalhos
na região devem estar pron-
tos em no máximo 50 dias.

Segundo o Geren-
te Divisional da SABESP de
Itapetininga, Ullisses Cruz
Andrade, implantar sanea-
mento básico nas áreas mais
remotas tem sido uma ati-

vidade constante em nossa
área de atuação, “Pela pró-
pria natureza dos seus servi-
ços, a empresa preza por es-
tar presente no dia-a-dia das
pessoas, sejam elas morado-
ras de áreas urbanas, distri-
tos ou áreas de concentra-
ção rural. Participar do
crescimento de Itapetininga
e melhorar as condições de
vida das pessoas nestes
anos tem sido nosso desa-
fio. Por isso, considero que
esta obra no bairro Tupi é
mais uma importante etapa
vencida”, concluiu o Geren-
te

De acordo com a
Administração Municipal,
estes trabalhos são de suma
importância para a popula-
ção desta região, que po-
derão em breve usufruir dos
benefícios trazidos pela rede
de abastecimento de água.

CIDADE RESPONSÁVEL

Visando aprimorar
os serviços prestados pelos
táxis no município, a Secre-
taria de Trânsito e Cidada-
nia, realizará a partir do dia 4
de abril, um curso de espe-
cialização profissional para
proprietários de táxi, moto-
ristas de veículos de suas
propriedades e para condu-
tores contratados.

Durante os dias de
capacitação, que terá uma
carga horária de 50 horas, os
condutores terão noções
sobre legislação de trânsito,
direção defensiva, primeiros

Secretaria de Trânsito e Cidadania realiza capacitação
para condutores de táxis

socorros, meio ambiente,
atendimento ao usuário, re-
lacionamento interpessoal e
contextos históricos de Ita-
petininga.

O curso será divi-
dido em quatro turmas, de-
nominadas com A, B, C, D.

Para participar, os
proprietários de táxi, que
previamente foram cadastra-
dos devem comparecer da
próxima terça-feira (dia 29)
até 1º de abril, na sede da
Secretaria de Trânsito e Ci-
dadania, localizada na Praça
Gaspar Ricardo, nº1- Centro,

Andar Superior.
Na inscrição serão

necessários os seguintes
documentos:
.Xerox e original da CNH,
com a cláusula da categoria
que permite o exercício da
atividade remunerada,
sendo dispensada esta
exigência para categorias C,
D e E;
.Os interessados deverão
ter mais de 21 anos e no
mínimo dois anos de habi-
litação.
.Apresentar comprovante
de pontuação expedido pela

10ª CIRETRAN de Itape-
tininga.
.O interessado deverá ainda
apresentar comprovante de
negativa de multas junto ao
DETRAN de São Paulo
O valor do curso será de uma
UFM, ou seja, R$ 60,30.

Os inscritos que
participarem com freqüência
e aproveitamento no curso
de Condutores de Táxi, re-
ceberão certificação e o res-
pectivo Condutax para o
exercício da atividade.
Confira na página 4 os no-
mes daTurma A.
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CIDADE EDUCADORA

Preservação do
meio ambiente e dos recur-
sos naturais. Este foi o tema
do desenho elaborado pela
aluna Fernanda Albuquer-
que Magalhães, do 3º ano
da EMEF Professora Maria

Concurso “Céu Azul de Portas Abertas”
premia aluna da EMEF Profª Maria

Cecília Rolim Nalesso com um computador
Cecília Rolim Nalesso, para
o “I Concurso de desenho
CÉU AZUL DE PORTAS
ABERTAS”.

Por meio desse
projeto, desenvolvido por
meio de uma parceria entre

a Prefei tura  de I tape-
tininga e a CÉU AZUL
ALIMENTOS, os alunos
da escola do Jardim Foga-
ça, puderam vi-sitar as
dependências da em-presa
e assistir a uma peça teatral

com o tema “Preser-var o
Meio Ambiente”.

Após a visita, ba-
seados nos conhecimentos
adquiridos, os alunos foram
incentivados a produzir
desenhos e frases sobre o

assunto.
Na última terça-

feira (dia 15) foi realizada a
cerimônia de entrega, na
qual a autora do desenho
recebeu um notebook e a
EMEF foi contemplada

com um microcomputador
desktop.

Também durante
a solenidade, as crianças
puderam assistir a uma
apresentação teatral so-
bre o tema.
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