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Na última semana,
os itapetininganos foram
presenteados com o anún-
cio de que a empresa DU-
RATEX, empresa fabri-
cante de painéis de madeira
industrializada pretende
investir mais de R$ 500
milhões em Itapetininga,
com a construção de uma
nova fábrica no município.

Os detalhes da
implantação desta nova
empresa no município, que
deve gerar 200 novos
empregos diretos e outros
600 indiretos, você acom-

Editorial
panha na próxima página do
SEMANÁRIO OFICIAL DE
ITAPETININGA.

Também nesta edi-
ção você acompanha que
no sábado (dia 23) foi reali-
zada a abertura de um dos
maiores eventos do setor
agropecuário da Região
Sudoeste Paulista e também
do Estado, a 42ª ExpoAgro
(Exposição Agropecuária,
Industrial e Comercial) de
Itapetininga. Para a realiza-
ção deste importante even-
to, a Prefeitura de Itapetinin-
ga firmou na última semana

um convênio com o Sindica-
to Rural de Itapetininga.

Entre as exigências
da Prefeitura de Itapetininga
inseridas no convênio está
que no mínimo sete dias do
evento sejam livres para a
visitação popular sem
cobrança de ingresso, reali-
zação de rodeio com entrada
franca, a utilização do palco
para a realização de shows
regionais que promovam a
cultura local e também
espaço para que as Secreta-
rias Municipais  possam
divulgar seus trabalhos,

além de oferecer serviços
básicos à população. 

Na edição 255 do
SEMANÁRIO OFICIAL DE
ITAPETININGA, o leitor
acompanha também outras
notícias como os investi-
mentos da Administração
Municipal no setor agrope-
cuário, as inscrições para tu-
tores presenciais da UTFPR
e a UFSCAR, entre ou-
tras.Uma semana de alegria
e paz a todos os itapetinin-
ganos.

Boa leitura e até a
próxima.

SEMANÁRIO OFICIAL DE ITAPETININGA
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CIDADE EMPREENDEDORA

Empresa de MDF investirá R$ 500
milhões em Itapetininga

A Duratex, maior
fabricante de painéis de
madeira industrializada do
hemisfério sul, vai construir
duas fábricas de painéis
MDF nos próximos cinco
anos, em investimentos pró-
prios e de terceiros de 1,2
bilhão de reais. O anúncio
foi feito na última segunda-
feira (dia 18) pela empresa.

A primeira nova
unidade produtiva a ser
construída terá sua sede no
município de Itapetininga.

As negociações
começaram há vários meses,
através de reuniões entre a
empresa e a Administração
Municipal.

A unidade, que irá
investir mais de R$ 500 mi-
lhões no município, manti-
das em sigilo absoluto, for-
am concretizadas após o
Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
anunciar um novo projeto
de incentivo às empresas
moveleiras.

O novo projeto te-
rá capacidade efetiva de 520
mil metros cúbicos por ano

e deve ser concluído no final
de 2012. Serão gerados 200
empregos diretos e outros
600 de forma indireta.

As obras para a
nova unidade terão início
ainda já mês de abril e a
previsão de conclusão é
para o fim de 2012. A cons-
trução deve gerar cerca de
1.000 empregos durante
todo o período e deve movi-
mentar a economia local.
Serão meses que os operá-
rios irão comprar mercado-
rias no comércio, estimulan-
do as vendas de Itapetinin-
ga.

O ritmo de cresci-
mento do consumo de MDF
no Brasil registrou aumento
de 1,1 milhão de m3 em 2010,
com expansão de 21%,
atingindo 6,2 milhões m3 no
ano. Neste mesmo período,
o mercado de MDF apre-
sentou desempenho ainda
superior, com crescimento
de 26%, tendo atingido 2,9
milhões de m3, ou 600 mil m3

adicionais.
Além disso, um dos

atrativos, foram os inves-

timentos realizados pela Pre-
feitura de Itapetininga nos
ensinos Técnico e Superior,
que colaboraram para que a
implantação da nova Unida-
de fosse realizada.

O município que
investe e se baseia na teoria
que a educação é a base
para o desenvolvimento de
começou a colher os frutos
de seus investimentos em
capacitação que em médio e
longo prazo, trazem mão de
obra qualificada, inclusive para
a nova unidade.

A chegada da Du-
ratex marca o início de um
ousado projeto que prevê a
criação e consolidação de
uma indústria moveleira em
Itapetininga e região.

Itapetininga já ha-
via sido citada como um
grande potencial moveleiro
e com a vinda de novas em-
presas para a cidade, isso só
vem a se confirmar. O objeti-
vo é que empresas de reno-
me sejam atrativos para a
vinda de outras empresas,
criando assim um complexo no
setor.

Visando à segu-
rança e o fluxo regular tanto
de pedestres quanto dos
veículos automotivos, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Trânsito e Cidadania implan-
tou na última semana sinali-
zação em diversas ruas do
município, recentemente re-
cuperadas.

Ao todo, foram de-
marcados por volta de

Após trabalhar na recuperação de pavimento, Prefeitura de
Itapetininga realiza a sinalização em diversas vias do

município
1500,00 m² de área sinalizada
entre faixas de travessia de
pedestre e legendas, faixa
seccionada (borda) e faixa
contínua (eixo). As vias
atendidas foram Avenida
Joaquim Fogaça de Almeida
Neto, Avenida João Olímpio
de Oliveira, Rua Senador
José Hermírio de Moraes,
Rua Doutor Coutinho e
também no Cruzamento
Doutor Coutinho e Avenida

Antonio Vieira de Moraes.
Também neste pe-

ríodo, a Administração Mu-
nicipal trabalhou nestas ruas
na colocação de placas de
regulamentação e de adver-
tência. A demarcação do
solo foi efetuada pelo Depar-
tamento de Trânsito, depois
que a Secretaria de Obras e
Serviços finalizou as obras
de recuperação e pavimen-
tação destas vias
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Prefeitura do Município de Itapetininga

Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua Dante Orsi, nº. 219 Vila Rio
Branco – Funciona: Arquivo da Secretaria de Administração e Finanças Valor R$ 887,60 por mês.
Itapetininga, 25 de Abril de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua Venâncio Ayres, nº. 514
Centro – Funciona: Cartório Eleitoral Valor R$ 1.839,25 por mês. Itapetininga, 25 de Abril de 2011.
Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi  Imóveis LTDA Período: de 12 ( doze ) meses renovável Imóvel: Rua Capitão José Leme, nº.
155 Centro – Funciona: Delegacia da Mulher Valor R$ 1.222.64 por mês. Itapetininga, 25 de Abril de
2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os moradores do Distrito do Rechã, para participarem da Eleição de Diretoria da
Associação do distrito, a realizar-se no dia 14  de Maio de 2011, às 14h00min, no Salão da FAP, localizado
na rua Joaquim Felício de Oliveira, 222 – Rechã.
Os interessados em apresentar chapas, deverão procurar o salão citado acima no dia 13 de Maio de 2011
das 14h às 18h.

Itapetininga, 16 de Abril de 2011.
Manoel Ventura de Lima
Presidente da Associação

SINDICANCIA Nº. 08/2008
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. 1120/2011-01

Itapetininga, 14 de abril de 2.011.

SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO”

                                                RESOLUÇÃO STC – Nº 04/2011

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 02 a 06 de maio 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, 27 de abril de 2011

  Josué Álvares Pintor
    Secretário de Trânsito e Cidadania

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TAXI

TURMA: C
DATA INICIO DATA TÉRMINO HORÁRIO INICIO HORÁRIO TÉRMINO
09 de Maio 20 de Maio 19:00 22:50
14 de Maio - 08:00 11:50

GRADE CURRICULAR
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE TAXI

MODALIDADE: TAXI
CARGA HORÁRIA: 50 HORAS
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      Associação  de  Pais e  Amigos  dos  Excepcionais  de  Itapetininga

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM DEZEMBRO DE 2010

RECEITA
 RECEITAS DIVERSAS

                        RECEITAS OPERACIONAIS

                        CONTRIBUINTES EM ESPECIE                     - 296.843.32
                                                                                                                                                                                                                                                                          RECEITA DE PROMOÇÕES SOCIAIS                     - 138.679.97

          AUXILIOS DO GOVERNO FEDERAL
                       SAS-SECR DE ASSISTENCIA SOCIAL  - 54.000.00
                       PROGR.DINH..DIRETO ESCOLA (PDDE)     -7.100.00        - 61.100.00

          AUXILIOS DO GOVERNO ESTADUAL
      SECRET DA EDUCAÇÃO DO EST. DE S.PAULO     -327.623.00

                                       EMENDA PARLAMENTAR RODOLFO                       84.975..85      -
412.598,,85

          AUXILIO DO GOVERNO MUNICIPAL
       PREFEITURA MUNIC. ALAMBARÍ                            -13.200.00
       RECURSO MUNIC. ITAPÊ (F.M.A.S.)                        - 87.568,80

                                       RECURSO MUNIC.-FUNCAD(DOAÇÃO)                     4.640,00         -105.408,80

           RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          -   3.272,25

           RECEITA DE VENDAS                          - 11.121.75

TOTAL – RECEITAS DIVERSAS                                                                          -
1.029.024,94

 TOTAL – RECEITA                                                                                          -
1.029.024,94

DESPESAS
DESPESAS DIVERSAS

                         DESPESAS OPERACIONAIS
         DEPARTAMENTO DE PESSOAL          672.049,96

                        ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCACIONAL                                                         83.200,87
                        MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                                               18.711,61
                        DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                     194.037,71
                        OUTRAS DESPESAS                                                                                              3.183,42
                        TRIBUTOS DE OUTROS EXERCÍCIO                                                                1.824,85

   TOTAL – DESPESAS DIVERSAS                                                      1.029.024,94

TOTAL – DESPESAS
968.110,79

SUPERÁVIT – NO PERÍODO—————————————————
————————————59.089,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO DO PERÍODO APRESENTADO UM SUPERAVIT NO EXERCÍCIO R$  59.089,30
(CINQUENTA  E NOVE  MIL  E OITENTA E NOVE  REAIS E TRINTA    CENTAVOS).

Itapetininga, 31 de dezembro de 2010.

FÁBIO ALBUQUERQUE                                                                                        JUDAS TADEU ALVES
CPF: Nº 144.961.258-03                                CPF: Nº 295.342.168-87
 PRESIDENTE – APAE                            1º DIR. FINANCEIRO-APAE.

CLAUDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF: Nº 283.765.138-93

CONTADOR – 1SP247781/0-2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO 2010

ATIVO
              CIRCULANTE
                        DISPONÍVEL
                                    NUMERÁRIO
                                                CAIXA                                                                              2.380,25

                                     BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                30.973,88

      BANCOS APLICAÇÕES                 89.501,62

      TOTAL – CIRCULANTE                                                                               122.855,75

NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                                                                                866.645,34

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
           DEPRECIAÇÕES                                                                                              -  200.271,44

                    TOTAL – NÃO CIRCULA NTE                                                                                      666.373,90

TOTAL – ATIVO                                                                            789.229,65
PASSIVO
          CIRCULANTE
                    EXIGÍVEL CURTO PRAZO
                                CONTAS A PAGAR

                  FOLHAS A PAGAR                                - 41.412,10
                                                     CHEQUES A PAGAR                            -   1.080,01

                    OBRIGAÇÕES TRIBUTADAS              -  14.771,87

     TOTAL – CIRCULANTE

                                                               -  57.263,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
        FUNDO PATRIMONIAL
                                    PATRIMÔNIO LÍQUIDO
                                                     FUNDO PATRIMONIAL                                  - 672,876,37

                      SUPERAVIT/EXERCÍCIO                               -   59.089,30

TOTAL – NÃO EXIGÍVEL                                                                               -672.876,37

   TOTAL – PASSIVO                                                                -  789.229,65

            RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  SOMANDO
NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 789.229,65 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE  MIL, DUZENTOS
E VINTE E NOVE   REAIS E SESSENTA  E CINCO CENTAVOS).

Itapetininga, 31 de dezembro 2010.
FÁBIO ALBUQUERQUE                                                                                    JUDAS TADEU ALVES
CPF: Nº 144.961.258-03                                         CPF: Nº 295.342.168-87
PRESIDENTE – APAE                                 1º DIR. FINANCEIRO-APAE.

CLAUDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
      CPF: Nº 283.765.138-93

                      CONTADOR – 1SP247781/0-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS -2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 25/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo, Objeto: a execução descentralizada
do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio educativas a criança e ao
adolescente no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/
2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 22/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades Produtivas, Objeto: a execução descentralizada
do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio educativas a criança e ao
adolescente no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011
até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 23/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades Produtivas, Objeto: a execução descentralizada
do Programa Estadual de Proteção Social Especial, voltado às ações e serviços das medidas sócio educativas-
Liberdade Assistida  no valor de R$115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), para o exercício de
2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 26/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: CASA - Centro de Apoio Social ao Adolescente, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio educativas a
criança e ao adolescente no valor de R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), para o exercício
de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 27/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: CPSI - Casa da Promoção Social da Imaculada, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio educativas a
família em situação de vulnerabilidade social -  no valor de R$ 52.323,00 (cinquenta e dois mil e trezentos
e vinte e três reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 24/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: EPAM - Entidade de Promoção e Assistência à Mulher, Objeto: a
execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio
educativas a criança e ao adolescente no valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), para o
exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº21/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado às atividades sócio educativas a
criança e ao adolescente no valor de 18.000,00 (dezoito mil reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/
01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº30/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo, Objeto: a execução descentralizada
do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional
a criança e adolescente no valor de R$51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), para o exercício
de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio- Estado
Convênio SMPSI nº 28/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento
institucional a criança e adolescente, no valor de R$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), para
o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 31/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo - SEMEIA - Serviço Municipal
Emergencial à Infância e Adolescência, Objeto: a execução descentralizada do Programa Estadual de
Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente
no valor de  R$ 31.740,00 (trinta e um mil, setecentos e quarenta reais), para o exercício de 2011.
Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 29/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Objeto: a execução descentralizada do Programa
Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e
adolescente no valor de R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais), para o exercício de 2011.
Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 32/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Lar São Vicente de Paulo, Objeto: a execução descentralizada do
Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional ao

idoso, no valor de R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/
01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Estado
Convênio SMPSI nº 33/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Serviço de Obras Sociais, Objeto: a execução descentralizada do Programa
Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviços ao migrante e população de rua, no valor
de R$28.920,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/
2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº34/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: EPAM - Entidade de Promoção e Assistência à Mulher, Objeto: do Piso
Básico de Transição - Ações Socioeducativas de Apoio à Familia, no valor de R$ 59.556,00 (cinquenta e
nove mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/
2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº35/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo - SEMEIA - Serviço Municipal
Emergencial à Infância e Adolescência, Objeto: a execução descentralizada do Programa Federal de
Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e adolescente
no valor de  R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011
até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº36/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Lar São Vicente de Paulo, Objeto: Atendimento em Abrigo  Pessoa
Idosa- Piso de Alta Complexidade I, no valor de R$36.685,20 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e
cinco reais e vinte centavos), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº39/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Objeto: do Piso de Alta Complexidade I - Serviço
de Proteção Socio Assistencial da Juventude - Abrigo, no valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais),
para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº38/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: GAADI - Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga, Objeto: Atendimento
da Criança e Adolescente  em ABRIGO - Piso de Alta Complexidade I - Serviço de Proteção Socio
Assistencial da Juventude, no valor de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), para o exercício de
2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº 37/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo. Objeto: Atendimento da Criança
e Adolescente em ABRIGO - Piso de Alta Complexidade I - Serviço de Proteção Socio Assistencial da
Juventude, no valor de R$ 41.914,80 (quarenta e um mil novecentos e catorze reais e oitenta centavos),
para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº41/2011 Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração Unidades Produtivas, Objeto: a execução descentralizada
do Programa Federal de Proteção Social Especial, voltado às ações Socioeducacional e de Convivência –
PETI JORNADA AMPLIADA,  no valor estimado de até  R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o
exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº 42/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Objeto: do Piso
de Transição de Média Complexidade à Pessoa Portadora de Deficiência, no valor de R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº40/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Serviço de Obras Sociais – SOS – Serviço de Obras Sociais, Objeto:
Atendimento ao migrante e população de rua , no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos
reais), para o exercício de 2011. Vigência: 02/01/2011 até 31/12/2011.

Extrato de Convênio - Federal
Convênio SMPSI nº.43/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração - Unidades Produtivas, Objeto- EXECUCAO DE
COLETIVOS DO SERVICO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA – PRÓ JOVEM
ADOLESCENTE , na faixa etária 15 a 17 anos e onze meses, de ambos os sexos, no valor estimado de até
R$190.750,00 (cento e noventa mil setecentos e cinquenta reais), para o exercício de 2011. Vigência: 01/
04/2011 até 01/04/2012.
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Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 27 de Abril 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.0805/2011, Proc. 0121/2011, Onofre Ferreira Gouvea – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0943/2011, Proc.0036/2009, Juraci Pinheiro – ME)
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO  L.T..A- ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0373/2011, Proc. 0050/2011, L.T.A. nº 05/2011, Socer Brasil Industria e Comércio Ltda)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0699/2011, Proc. 0107/2011, Branco de Souza & Vieira Ltda- ME); (Prot.0763/2011, Proc.0115/
2011, Daniele Alves de Oliveira Montagner); (Prot.0803/2011, Proc.0120/2011, Willian Santos Cruz –
ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0844/2011, Proc. 0043/2008, Higiamed Comércio de Produtos  Descartáveis Ltda); (Prot.0879/
2011,Proc.0158/2002, Tania Regina de Oliveira ); (Prot.0939/2011, Proc.0183/2009, Jaqueline Leal
de Almeida – ME); (Prot. 0924/2011, Proc.0387/2010, Amanda Resende Salles)
INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  – BAIXA DE RESP. TÉCNICO  –
ÁREA DE SAÚDE
Prot.0846/2011, Proc.0130/2009, Lucas Dzioba de Araújo, Terezinha de Jesus Castilho Veríssimo – ME,
Motivo: A Licença encontra-se cancelada desde 08/04/2011)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0543/2011, Proc. 0022/2005, Margareth Ribeiro Ventura Martinez – ME); (Prot. 0262/2011,
Proc.0126/2004, Drogaria Droganossa Fernando Prestes Ltda – ME); (Prot.0544/2011, Proc. 0104/
1989, Drogaria São Quirino Andriolo Ltda – ME);(Prot.0627/2011, Proc.0027/2004, Prefeitura Municipal
de Itapetininga, Caps AD Guaracira C. Rodrigues); (Prot. 0698/2011, Proc. 0094/2011,Prefeitura
Municipal de Itapetininga, USF Marcia Regina Sardela, Vl Arruda); (Prot.0756/2011, Proc. 0293/2002,
Camila Branco de Souza Mathias); (Prot. 0631/2011, Proc. 0036/2004, Oswaldo Benedito Morelli); (
Prot. 0656/2011, Proc.0097/2004, Associação Nossa Senhora Rainha da Paz); (Prot. 0739/2011,
Proc.0327/2008, Eduardo Oitavo Moannack Maruca); (Prot.0772/2011, Proc. 0006/2003, Consultorio,

Maria José Soares Larotonda Cardoso); (Prot.0773/2011, Proc. 0359/1993, Equipamento de Raio X, ,
Maria José Soares Larotonda Cardoso); (Prot. 0663/2011, Proc. 0040/2002, Consultório, Marcos Eduardo
Kira); (Prot. 0662/2011, Proc. 0192/1999, Equipamento de RaioX,  Marcos Eduardo Kira); (Prot. 0807/
2011, Proc.0117/2003, Leonardo de Toledo Pesci); (Prot. 0750/2011, Proc.0081ª/2007, G. F. Controle
de Pragas Urbanas Ltda – ME); (Prot.0777/2011, Proc.0033/2000, Equipamento de Raiox, Elneser &
Ganen S/C Ltda); (Prot.0776/2011, Proc.0023/2000, Consultório, Elneser & Ganen S/C Ltda); (Prot.0540/
2011, Proc.4637/1996, Rosely Larrizzatti Itapetininga – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –    BAIXA DE RESP. TÉCNICO  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3500/2010, Proc.0027/2004, José do Carmo Santos Melo, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
Caps AD Guaracira C. Rodrigues); (Prot.0711/2011, Proc. 0366/2010,Marco Aurélio Zignago, Farmácia
Farma 10 Barbosa Ltda –ME);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3501/2010, Proc.0027/2004, Eduardo Guenka, Prefeitura Municipal de Itapetininga, Caps AD
Guaracira C. Rodrigues), (Prot. 0697/2011, Proc. 0094/2011, Rosa Yukie Sakahista,Prefeitura Municipal
de Itapetininga, USF Marcia Regina Sardela, Vl Arruda); (Prot.0764/2011, Proc. 0366/2010, Danielle
Lopes Ribeiro, Farmácia Farma 10 Barbosa Ltda –ME); (Prot.0813/2011, Proc. 1267/1997, Simone
Mendes Breve, Substituta, Mauro Kiochi Adachi)
CANCELAMENTO DE CADASTRO  – ÁREA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA – ÁGUA
(Prot.0890/2011, Proc.0025/2008, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva Anália Franco)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –    BAIXA DE RESP. TÉCNICO  – ÁREA DE SOLUÇÃO
ALTERNATIVA – ÁGUA
(Prot.0829/2011, Proc.0357/2010, José Marcos X. da Costa, Cooperativa de Laticínios de Sorocaba)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –    ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICO  – ÁREA DE
SOLUÇÃO ALTERNATIVA – ÁGUA
(Prot. 0886/2011, Proc. 0078/2008, Cosimo Giovanni Retti, Substituto, Duratex S/A)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância  Sanitária
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Despacho da Diretoria – 27 de Outubro de 2010.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
Em cumprimento ao inciso 3º, do artigo 96 da Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, segue
a relação das autoridades sanitárias credenciadas na Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de
Zoonoses Municipal:

Credencial Nome Cargo R.G.
007 Adriana Araújo Simões Coord. Controle de Zoonoses 30.012.613-x
010 Vanderlei Oliveira da Silva Agente de Fiscalização 38.002.358-1
011 Laura Gomes Pereira Meneses Filha Agente de Fiscalização 35.794.302-8

Eliane Maria Leite Alves
Diretora do Depto de Vigilância em Saúde

Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
Despacho da Diretoria – 26 de abril de 2011

Serviços Relacionados à Saúde

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. C05/2011, Proc. C05/11, AIF nº 0012, Maria Aparecida Fogaça).

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 23/11, Proc.23/11, AIP nº122, Enoir Aparecido Alves dos Santos).

Adriana A. Simões
Coord. do Controle de Zoonoses

EDITAL DE CHAMAMENTO – 034/2011
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 02 à 06 de maio 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 Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 06 – BAIRRO TUPI
MICRO ÁREA - 02
NOME R.G.
ADRIANA CRISTINA BARBOSA FERREIRA 32.295.442-3
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 27 de abril de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 035/2011
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 02 a 06 de  maio 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.
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Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ELIZA CRISTINA LOPES 32.646.194-2 285º
FLAVIA MARIANO BARBOSA 32.212.952-7 286º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 27 de abril de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 036/2011
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 02 a 06 de maio 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
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 17.081.300 62º
MARCOS VIEIRA DA COSTA 11.240.698 63º
HELIO PEREIRA GALVÃO 13.207.272 64º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 27 de abril de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI Nº 5.432, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
Dispõe sobre a regulamentação da atividade de empresas de locação de máquinas e jogos de computador,
também conhecidos como “Cyber Café” ou “Lan House” e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 41/2010 de autoria do Vereador Marcos de Almeida Cunha)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas que trabalham com locação de computadores e máquinas para acesso à “internet”,
utilização de programas e jogos-eletrônicos em rede, também conhecidos como “cyber-cafés” ou “lan-
houses”, na cidade de Itapetininga, têm suas atividades regulamentadas por esta Lei.
Art. 2º Todas as empresas que executam os serviços descritos no artigo 1º devem ser registradas no
Cadastro de Contribuintes Municipais e enquadradas como contribuintes do Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza – ISSQN.
Art. 3º Os estabelecimentos mencionados no artigo 1º desta Lei deverão:
I – possuir cadastro dos menores de 18 (dezoito) anos que frequentem o local, com os seguintes dados:
nome do usuário, data do nascimento, filiação, endereço, telefone e número dos documentos pessoais;
bem como a autorização por escrito e assinada dos responsáveis do menor, permitindo a frequência e
utilização dos serviços no “cyber-café” ou “lan-house”;
II – restringir o acesso aos menores de 18 (dezoito) anos a sites adultos e jogos (games) violentos;
III – expor em lugar visível, a lista de todos os serviços e jogos disponíveis com um breve resumo sobre
os mesmos e classificação etária, segundo recomendação do Ministério da Justiça, e aprovados pelo
mesmo;
IV – possuir o alvará de funcionamento;
V – respeitar os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do
adolescente, garantindo a esses o acesso universal aos estabelecimentos;
VI – ter acesso a portadores de deficiência física;
VII – ter ambiente saudável, iluminação natural e artificial adequadas e móveis ergonomicamente corretos
e adaptáveis a todos os tipos físicos;
VIII – possuir monitoramento por câmera de segurança, devendo as imagens gravadas ser salvas em local
adequado e seguro e preservadas pelo período mínimo de seis meses e colocadas à disposição do Poder
Público, especialmente das autoridades policiais, sempre que solicitado;
IX – impedir a permanência de menores de 18 (dezoito) anos após as 22 h (vinte e duas horas); e
X – tomar medidas necessárias para impedir que o tempo de utilização dos equipamentos pelos menores
de 18 (dezoito) anos seja superior a 3 h (três horas) por dia, ininterruptas ou não.
Art. 4º Não será permitida a venda e o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas por menores de 18
(dezoito) anos nos estabelecimentos abrangidos por esta Lei.
Art. 5º As empresas não podem, sob nenhuma hipótese, utilizar jogos de azar ou que envolvam valores ou
prêmios.
Parágrafo único. Campeonatos serão permitidos desde que as premiações, em espécie ou produtos, sejam
distribuídas por critério de classificação dos clientes e não de sorteio.
Art. 6º O não cumprimento dos dispositivos desta Lei implicará ao infrator a imposição das seguintes
penalidades:
I – multa no valor de 10 UFMs;
II – em caso de reincidência, multa dobrada no valor de 20 UFMs;
III – a partir da 3ª autuação está sujeito à cassação de seu Alvará de Funcionamento.
Art. 7º Os estabelecimentos objeto desta Lei deverão ser fiscalizados periodicamente.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua publicação.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de abril de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.433, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga, adquirir por via amigável imóvel destinado a implantação
de Galeria de Águas Pluviais dá outras providências.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a adquirir por via amigável imóvel que
consta pertencer a Maria de Fátima Alcântara de Oliveira, através da Matrícula nº 22.114, de acordo com
o Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: -
“Um terreno urbano, de formato retangular, com frente para Rua Antonio Roberto Munhoz Soares,
representado pelo lote nº 6, da quadra 11 do Loteamento Jardim Fogaça, distante 50,00 metros da esquina
com a Avenida Antonio Santoni, na quadra completada pela Rua Salvador Neves de Meira, na Cidade e
Comarca de Itapetininga/SP, medindo 17,00 metros de frente; do lado direito, de quem da rua olha o
imóvel, mede 31,50 metros, dividindo com imóvel de propriedade de Bruno Weiss; do lado esquerdo, mede
31,50 metros, dividindo com a Quadra 11 do Loteamento Jardim Fogaça; e, nos fundos, mede 17,00
metros, dividindo com Lote 12 da Quadra 11 do Loteamento Jardim Fogaça; encerrando uma área de
535,50 m².”
Art. 2º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a pagar a proprietária da área, descrita
no artigo anterior, a importância de R$ 49.998,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais), a ser amortizado em 03 parcelas, mensais, iguais e consecutivas de R$ 16.666,00 (dezesseis mil,
seiscentos e sessenta e seis reais) sendo a 1ª parcela paga em até 30 (trinta) dias após a publicação da
presente Lei e as demais assim sucessivamente.
Art. 3º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de abril de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.434, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
Dá o nome do Senhor Theodoro Rodrigues de Barros Netto à via pública localizada no Central Parque 4L
e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 04/2011 de autoria do Vereador José Benedito Lisboa Rolim)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Passa a denominar-se Rua Theodoro Rodrigues de Barros Netto a via pública localizada no Central
Parque 4L, com início no prolongamento da Rua Paulo Pinheiro Lopes e término na Rua José Maria
Mello, com extensão de 51,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de abril de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.435, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
Dá o nome do Senhor João Lopes de Camargo à Rua 10 na Vila dos Bandeirantes e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 05/2011 de autoria do Vereador Fuad Abrão Isaac)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Passa a denominar-se Rua João Lopes de Camargo a Rua 10, localizada na Vila dos Bandeirantes
e o seu prolongamento no Jardim Shangrilá com início na Rua Ana Maria Baltazar (Jardim Shangrilá) e
término na Rua 6 (Vila Bandeirantes), com extensão de 217 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de abril de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.436, DE 27 DE ABRIL DE 2011.
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal, e dá outras providências
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município de Itapetininga,
um crédito adicional especial no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), destinados
a atender as despesas a seguir:
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
154520020.1072 – 4490.51 – Obras e Instalações                                              R$     50.000.00
154520020.1066 – 4490.92 – Despesas de Exercícios Anteriores                           R$    18.000.00
154520020.1071 – 4490.51 – Obras e Instalações                                                   R$   170.000.00
Total das suplementações                                                                                       R$  238.000.00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorrem da
anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei
Federal nº 4320/64, a saber:
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
154510020.1040 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    50.000.00
154520020.1017 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    68.000.00
175120020.1041 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    50.000.00
267810020.1042 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    35.000.00
267820020.1047 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    35.000.00
Total das Anulações                                                                                                R$  238.000.00
Art. 3º Fica incluído no exercício de 2011, junto a Lei do Plano Plurianual – PPA, e Lei de Diretrizes
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Orçamentárias – LDO, as ações de governo, objeto do presente credito adicional especial, disposto no art.
1º dessa lei.
Parágrafo Único. O Executivo através de decreto próprio proceder-se-á, a compatibilização dos anexos
da Lei do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de abril de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR Nº 39, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
Dispõe sobre a instalação de hidrômetros em cada unidade autônoma dos condomínios em geral e dá outras
providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 05/2010 de autoria do Vereador Adilson Marcos Nicoletti)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Torna-se obrigatória a instalação de hidrômetros para medição individualizada do consumo das
unidades autônomas dos condomínios em geral, residenciais ou comerciais.
Art. 2º Os condomínios cujos projetos hidráulicos e sanitários encontrarem-se em fase de análise na data
em que esta lei entrar em vigor deverão ter alteradas as especificações hidráulicas para adequarem-se às
exigências desta lei complementar.
Art. 3º Fica facultada aos condomínios já construídos a instalação dos hidrômetros individuais.
Art. 4º As normas técnicas necessárias às instalações dos hidrômetros individuais serão expedidas pela
concessionária do serviço de saneamento do município.
Art. 5º Cada unidade autônoma será considerada, para todos os fins, como consumidor individual.
Art. 6º As áreas e dependências comuns terão o seu consumo de água medido por hidrômetro individualizado
instalado na entrada do condomínio.
Art. 7º As faturas de consumo de água e de esgoto serão individualizadas para cada uma das unidades
autônomas.
Parágrafo único. Para efeito de cobrança, o consumo medido nas áreas e dependências comuns será
dividido entre as unidades autônomas e acrescido às suas respectivas faturas.
Art. 8º Esta lei complementar entrará em vigor 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação,
devendo ser regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de abril de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 748, DE 27 DE ABRIL DE 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento fiscal, de acordo com a Lei nº 5.436, de 27 de abril
de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal crédito especial, no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e
trinta e oito mil reais), destinados a atender as despesas a seguir:
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
154520020.1072 – 4490.51 – Obras e Instalações                                                   R$     50.000.00
154520020.1066 – 4490.92 – Despesas de Exercícios Anteriores                           R$    18.000.00
154520020.1071 – 4490.51 – Obras e Instalações                                                   R$   170.000.00
Total das suplementações                                                                                       R$  238.000.00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorrem da
anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei
Federal nº 4320/64, a saber:
02.11.01 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
154510020.1040 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    50.000.00
154520020.1017 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    68.000.00
175120020.1041 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    50.000.00
267810020.1042 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    35.000.00
267820020.1047 – 4490.51 -  Obras e Instalações                                                   R$    35.000.00
Total das Anulações                                                                                                R$  238.000.00
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 vinte e sete dias de abril de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 162, DE 18 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 17.872, de 14 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, do cargo de Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar I, a partir de 11/4/2011,
o Senhor Rodrigo Furtado Borges Neto.
Art. 2º Nomear ao cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar I, a partir de 11/4/2011, a Senhora
Leila Farid Haddad.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARESPrefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 163, DE 18 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Michelle Alves de Almeida, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, junto a Secretaria
de Negócios Jurídicos, lotada no Departamento de Suportes, a partir de 11 de abril 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 164, DE 26 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 11.436, de 18 de março de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Hermínia Maria Aliaga, Auxiliar
de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/4/2011, nos termos do artigo 137,
da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 165, DE 26 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 151, de 13 de abril de 2011, onde consta “Cristiane Arruda de Moura” leia-
se “Cristiane Arruda Moura” e onde consta “23/6/2011”, leia-se “23/6/2010”.
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 166, DE 26 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 161, de 13 de abril de 2011, em seu artigo 2º, onde consta retroagindo seus
efeitos a “21 de março de 2010” leia-se retroagindo seus efeitos a “21 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 167, DE 26 DE ABRIL DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 16.145, de 5 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Rosana Aparecida Joya Gonçalves
de Oliveira, Professora de Educação Básica I - Fundamental, lotada na Secretaria da Educação, a partir de
6/4/2011, nos termos do artigo 137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 168, DE 26 DE ABRIL 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 18.263, de 18 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Anderson André Almeida da Silva, Professor de Educação Básica
I, lotado na Secretaria da Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro
de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 169, DE 26 DE ABRIL 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 18.275, de 18 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
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Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ana Célia Pires Malatesta, Escriturária, Ref. 07-C, lotada na
Secretaria da Saúde, a partir de 18/4/2011.
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 170, DE 26 DE ABRIL 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 18.733, de 25 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Solange Paulino Gomes da Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/4/2011.
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 171, DE 26 DE ABRIL 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 18.742, de 25 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ana Paula Aparecida Fogaça Batista, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/4/2011.
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 172, DE 27 DE ABRIL 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 18.991, de 26 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Jair Aparecido Sene, Assessor IV,  em comissão, lotado na
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 26/4/2011.
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 173, DE 27 DE ABRIL 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 19.028, de 26 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Priscila Fernanda Campos da Silva, Agente Comunitário de
Saúde, Ref. 05,  Área 09 – Vila Arruda, Micro Área - 01, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 5/5/2011.
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 174, DE 27 DE ABRIL 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 02 de maio de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
IZILDA ESTEVES RIGANTI 7.996.066-2 78º
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 175, DE 27 DE ABRIL 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 02 de maio de 2011, tendo em vista a

classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANDRE LUIZ RODRIGUES 45.160.575-5 55º
MARIA DE FATIMA DADO DOS SANTOS 7.370.650 60º
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

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 031, de 25 de Abril de 2011
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. 000731/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 30-04-2011, a funcionária HELENA MARIA FERREIRA
DA SILVA, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 032, de 25 de Abril de 2011
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. 000732/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 30-04-2011, a funcionária MARIA ALZIDENE DE
LIMA JUNQUEIRA Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-D, lotada na Secretaria
Municipal Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM

LEI 5431, DE 15 DE ABRIL DE 2011
Dispõe sobre a distribuição de sacolas plásticas no município de Itapetininga e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 68/2010 de autoria de todos os Vereadores)
Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Itapetininga aprovou e, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga,
promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica proibido no Município de Itapetininga o fornecimento pelos comerciantes, a título gratuito
ou oneroso, de sacolas plásticas para o acondicionamento de produtos adquiridos pelos consumidores.
Parágrafo único. A proibição contida no caput deste artigo não se aplica às embalagens originais das
mercadorias e ao acondicionamento de produtos in natura para transporte até o caixa do estabelecimento.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais localizados no Município de Itapetininga que descumprirem esta
Lei estarão sujeitos às seguintes 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.
Art. 3º Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar de sua publicação.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor no dia 21 de setembro de 2011.
Câmara Municipal, 15 de abril de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 15 dias de abril de 2011.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATOS DO SEPREM

ATOS DO LEGISLATIVO
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Extrato do Aditamento do Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Ecover Soluções Ambientais LTDA
Termo: Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 14/2010
Objeto: Fornecimento, plantio e manutenção, por um período de 2 (dois) anos, de 625 (seiscentos e vinte
e cinco) exemplares de mudas de árvores nativas no município de Itapetininga.
Objeto do aditamento: Prorrogação por 105 (cento e cinco) dias o prazo de validade do contrato.
Data da assinatura: 07 de abril de 2011.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Visando propiciar
melhores condições para o
acompanhamento dos tra-
balhos legislativos, os vere-
adores da Câmara Munici-
pal de Itapetininga estão es-
tudando a possibilidade de
nova alteração do horário do
início dos trabalhos legislati-
vos. Conforme se recorda,
as sessões ordinárias ti-
nham até recentemente, iní-
cio às 20 h da segunda-feira.

Foram introduzi-
das algumas alterações; o
horário do início foi anteci-
pado para as 17h; foi intro-
duzida a Tribuna Livre e an-
tecipada a Explicação Pesso-
al. Esse período serviu para
avaliações e para o estudo
de eventuais novas altera-
ções. A idéia básica é que
as sessões ordinárias te-
nham início às 19 h ou às
20h, de forma a permitir que
os principais debates pos-
sam ser acompanhados pela
população. É importante
que todas as pessoas que

Horário do início das sessões ordinárias
da Câmara Municipal de Itapetininga

poderá ser alterado
tenham sugestões possam
apresentá-las aos vereado-
res, porque o objetivo é pro-
piciar condições para uma
participação efetiva da co-
munidade tanto através da
presença física em plenário
como pelo acompanhamen-
to das transmissões dessas
sessões.

A atual mesa dire-
tora vem procurando dina-
mizar de todas as formas
possíveis  as atividades da
Câmara Municipal. Além das
sessões ordinárias, sessões
solenes, sessões extraordi-
nárias, o objetivo é transfor-
mar o local num verdadeiro
centro de debates dos as-
suntos mais importantes da
comunidade. Ao mesmo
tempo, como já está aconte-
cendo, as atividades cultu-
rais estão merecendo um
enorme incentivo.

A Câmara Munici-
pal de Itapetininga está
aberta, em todos os dias
úteis da semana, durante o

horário comercial.  A popula-
ção pode se dirigir até a
recepção e fazer o contato
inicial. Se desejar falar com
um dos vereadores, será en-
caminhada no horário agen-
dado.

Projetos, Requerimentos e
Indicações
Entre as principais

atividades dos vereadores,
está a apresentação de pro-
jetos de Lei, Projetos de Re-
solução, Projetos de emenda
à lei Orgânica, Projetos de
Decreto Legislativo, Reque-
rimento e Indicações.

A apresentação de
um projeto de lei é o primeiro
passo de um vereador para
a criação de uma nova lei,
ou a modificação de uma lei
anterior. Antes de ir à
votação, o projeto passa por
várias comissões perma-
nentes, para receber parecer
favorável ou desfavorável.

Só depois é que
passa pela discussão e vota-

ção de todos os vereadores.
Se aprovado, é encaminha-
do ao prefeito, que pode
sancioná-lo, transforman-
do-o em lei, ou vetálo. Neste
ultimo caso, ele volta à Câ-
mara, que pode acatar (acei-
tar) o veto ou então derrubá-
lo, o que exige os votos de
2/3 dos vereadores.

Os requerimentos
são pedidos de informação
encaminhados não só ao
prefeito, mas a quaisquer
outros setores. Dependem
de aprovação pela maioria
dos vereadores.

As indicações são
sugestões de obras ou ser-
viços, por exemplo, reparos
do pavimento, limpeza de
ruas, etc. Não dependem de
votação e são encaminha-
das aos diversos setores.

A atual Câmara
Municipal vai realizar a re-
visão da Lei Orgânica Muni-
cipal, que é o conjunto de
leis que rever a vida do muni-
cípio. Vai também rever o Re-

gimento Interno, que disci-
plina suas próprias ativida-
des. O Legislativo promove
também audiências publicas
sobre os mais diferentes
temas, quando então a po-
pulação pode se manifestar
livremente.

No andar térreo da
Câmara Municipal de Itape-
tininga, funciona o Mini-Ple-
nário Vereador Geraldo Corr-
ea Franco, que pode ser
utilizado por entidades da
comunidade; e o Espaço
Cultural Vereador César Le-
mos Piedade, destinado às

promoções culturais, quer
da própria Câmara ou de
outras entidades.

A Câmara Munici-
pal de Itapetininga está
permanentemente à disposi-
ção da população. A recep-
ção fica logo na entrada do
andar térreo, à Rua Mon-
senhor Soares, 251. O tele-
fone é o 015-32757600 e o
site é o www.camara
itapetininga.sp.gov.br.

 Texto/fotos: Câmara
Municipal de Itapetininga
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Neste sábado (dia
30), às 17h30, o Fundo So-
cial de Solidariedade de Ita-
petininga lança oficialmente
a Campanha do Agasalho
2011 no município, com um
Chá Beneficente em prol ao
evento.

Durante o Chá Be-
neficente as pessoas pode-
rão provar as delícias pre-
paradas pela equipe do FSS
e ainda assistir a apre-
sentação de música ao vivo,
desfile da Beteen Modas,
Bebê Chorão e também de
peças confeccionadas por

Administração Municipal finaliza
recuperação da Avenida Joaquim Fogaça

de Almeida Neto
A Administração Municipal finalizou recentemente a revitalização do asfalto da Avenida Joaquim Fogaça de

Almeida Neto, importante acesso ao município.
Durante os traba-

lhos, a Prefeitura de Itapeti-
ninga recuperou o trecho
compreendido entre proxi-
midades do Recinto de Ex-
posições Acácio de Moraes
Terra até o final da avenida,
totalizando 31.927,07m² de
recapeamento e 9.840 m² do
pavimento. Além da pavi-
mentação, a Secretaria de
Obras efetuou a colocação
de 783,5 m³ de drenagem su-
perficial e profunda (galeria
de águas pluviais), serviços
estes, que antecederam a
recuperação do asfalto.

Um investimento
de R$1.000.000,00, através
de um convênio firmado
entre a Prefeitura de Itape-
tininga e o Governo do Esta-
do de São Paulo.

Recentemente, a

Secretaria de Obras e Servi-
ços já havia investido R$
80.000,00 na recuperação de
mais de três mil metros qua-
drados de pavimentação e a
colocação de tubos de dre-
nagem profunda na rua An-
tonio Fanaro, onde o pavi-
mento e as linhas de tubos
ármicos foram danificados
com as fortes chuvas que
atingiram o município em
2010.

Para a Prefeitura de
Itapetininga, a recuperação
das ruas do Jardim Fogaça
foi de extrema urgência,
pois, além de ser um antigo
pedido da comunidade lo-
cal, as ruas também são im-
portantes vias de acesso,
que recebem diariamente in-
tenso fluxo de carros, cami-
nhões e ônibus.

CIDADE SOLIDÁRIA:
Fundo Social de Solidariedade de Itapetininga
lança a Campanha do Agasalho neste sábado

alunas do curso de costura
industrial do Fundo Social
de Solidariedade.

Toda a renda arre-
cadada durante o chá, será
revertida para a aquisição
de cobertores. Este ano, de-
vido ao grande número de
peças arrecadadas du-rante
o mês de janeiro, na Cam-
panha “Itapetininga So-lidá-
ria”, o Fundo Social de Soli-
dariedade irá fortalecer a ar-
recadação de cobertores em
todo município.

Para isso, o FSS
pede também a colaboração

da população itapetininga-
na para que doe cobertores
novos ou usados, desde
que em boas condições de
uso. As peças devem ser de-
positadas em caixas de cole-
ta da campanha, que estarão
disponíveis em vários pon-
tos da cidade a partir desta
segunda-feira (dia 2). Ao
todo, 100 caixas de coleta
estarão dispostas pelo mu-
nicípio e no FSS, localizado
na “Estação Solidariedade”,
localizada à Praça Gaspar
Ricardo, s/nº, centro (antiga
estação da FEPASA).
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Experiência da CASA
Esperança de
Itapetininga, é

considerada modelo de
gestão pública no

Prêmio Mário Covas
 Na última terça-

feira ( dia 26 ) aconteceu em
São Paulo, mais uma edição
do Prêmio Mário Covas,
onde o Governo de São Pau-
lo reconhece experiências
inovadoras em gestão pú-
blica em todo estado.

A equipe da CASA
Esperança, de Itapetininga,
que tem gestão é compar-
tilhada com o Instituto Ge-
ração, foi a  vencedora do
prêmio entregue pelo Gover-
nador Geraldo Alckmin, na

Sala São Paulo, na Capital.
A unidade, uma

das 51 novas casas cons-
truídas dentro do programa
de descentralização do aten-
dimento, foi uma das vence-
doras na categoria Inova-
ção.

O prêmio foi obti-
do com o “Projeto Lins,
Trocando de Papéis”. Cri-
ado em 2009 pelo então co-
ordenador de equipe da uni-
dade Wilson Lins de Araújo,
com apoio da diretoria, o

programa torna os adoles-
centes infratores educadores
por um dia, interagindo
com crianças carentes
que vivem em abrigos do
município.

A iniciativa é anual
e acontece freqüentemente
no mês de outubro, em alu-
são ao Dia das Crianças.

Até 2010, cerca de
35 crianças participaram das
atividades promovidas na
unidade, como brincadeiras,
jogos, teatro, entre outros.

Pensando em tor-
nar a vida dos alunos da
Rede Municipal de Educa-
ção mais saudável, a Pre-
feitura de Itapetininga, por
meio do Departamento de
Merenda, vai realizar de 2 a
6 de maio a Semana da Cons-
ciência Alimentar. Este pro-
grama é de iniciativa da
Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado
de São Paulo e do Fundo de
Solidariedade e Desenvolvi-
mento Social e Cultural do

 CIDADE EDUCADORA

Semana de Consciência
Alimentar será

realizada em Escola
Municipal 

Estado de São Paulo (FUS-
SESP) em parceria com a
Prefeitura de Itapetininga. 

Durante os cinco
dias de evento, os alunos da
EMEF Profª Terezinha Anun-
ciatto, da Vila Belo Horizon-
te, terão diversas ativida-
des. Serão palestras sobre
alimentação; apresentação
de vídeo; visita orientada à
feira livre; teste sensorial
com frutas e verduras; ofici-
nas práticas com montagem
de sanduíche natural e espe-

to de salada de frutas, e ha-
verá entrega de certifica-
dos, kit Consciência Ali-
mentar e kit de frutas. Um
coral infantil da própria escola
vai encerrar com chave de ouro
esta atividade. 

A família dos alu-
nos também fez parte da Se-
mana de Alimentação Sau-
dável com palestras, apre-
sentação de vídeo e slides,
além de responder a um ques-
tionário para avaliar hábitos ali-
mentares das famílias. 

Na manhã de on-
tem, quinta-feira (dia 28), a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Saúde, em parceria com a Se-
cretaria de Esporte e Lazer,
realizou o “Dia Interunidade
do Projeto Caminhada”.

O evento, realiza-
do no Ginásio Municipal de
Esportes Mario Carlos Mar-
tins,  reuniu 150 pessoas par-
ticipantes do projeto no mu-
nicípio. Durante o encontro
foram desenvolvidas diver-
sas atividades como aqueci-
mento (correção postura,
trabalho respiratório); ativi-
dades de gincana; relaxa-
mento (correção postural,
tratamento respiratório).

CIDADE SAUDÁVEL

Secretaria de Saúde realiza “Dia
Interunidade do Projeto

Caminhada”
No final do evento

todos os participantes se
confraternizaram e partici-
param de um café.

Projeto Caminhada 
Com o objetivo de

complementar o tratamento
de pacientes hipertensos,
diabéticos e obesos atendi-
dos pelo Programa Hiperdia
e também na prevenção de
futuras doenças, a Prefeitu-
ra de Itapetininga, por meio
da Secretaria da Saúde,
implantou em 2005 o Projeto
Caminhada.

No Projeto  Cami-
nhada, através de uma par-
ceria de Secretaria de Espor-
te e Lazer, as atividades são
desenvolvidas três vezes na

semana, em dias e horários
específicos de cada unidade
e têm a duração em média
de uma hora, entre cami-
nhada, alongamento e ativi-
dades complementares e
contam com acompanha-
mento de fisioterapeuta,
enfermeira e de agentes de
saúde.

Durante todo o
programa, os integrantes do
grupo passam por avalia-
ções semestrais, recebem in-
formações a respeito de
doenças, formas de preven-
ção e orientações sobre ati-
vidades físicas para uma me-
lhor qualidade de vida.

Conforme a Secre-
taria de Saúde, o Projeto

Caminhada atende aproxi-
madamente a 200 pessoas e
é direcionado a pessoas de
todas as faixas etárias que
queiram participar das
atividades e também aos
pacientes encaminhados
pelo Programa Hiperdia da
rede municipal de saúde.

Os interessados
em participar desta ativi-
dade podem obter outras
informações em um dos
grupos já existentes ou por
meio do telefone: (15)
3376.9644 
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Abertas as inscrições para
processo seletivo de tutor

da UTFPR
Estão abertas até o

próximo dia 11 de maio, as
inscrições para o processo
seletivo de tutor presencial
dos cursos de especializa-
ção em Gestão Pública Mu-
nicipal e de Ensino de Ciên-
cias da UTFPR (Universida-
de Tecnológica Federal do
Paraná). 

A seleção dos can-
didatos inscritos será feita
por meio de processo de
classificação. Após esse
processo será realizada a
entrevista com os 5 primei-
ros colocados, com o pro-

pósito de compor o quadro
de tutores presenciais da
UTFPR. Esta etapa é elimi-
natória e classificatória. A
lista dos candidatos sele-
cionados e horário para as
entrevistas serão no divul-
gados no site no dia 14 de
junho. O resultado final da
seleção será divulgado no
dia 4 de julho. Os tutores se-
lecionados receberão uma
bolsa mensal de R$ 765,00. 

Em Itapetininga,
os cursos são ministrados
no Polo Municipal de Edu-
cação a Distância “Chopin

Tavares de Lima”, por meio
da UAB  (Universidade
Aberta do Brasil).

Os candidatos in-
teressados devem realizar a
inscrição online pelo
s i t e :  H t t p : / /
ead.utfpr.edu.br no link
inscrição e entregar os
documentos exigidos, den-
tro do período determinado
no Polo Municipal, de se-
gunda a sexta-feira, das 9
às12 horas e das 14 às 22
horas, localizado a Rua Cyro
Albuquerque, 4750, Bairro
Taboãozinho.

Universidade Tecnológica
está com as inscrições
abertas para cursos a

distância
A Universidade

Tecnológica Federal do
Paraná - UTFPR está com as
inscrições abertas, até 11 de
maio, para os cursos de es-
pecialização a distância, em
Ensino de Ciências e Gestão
Pública Municipal, que
funcionam no Polo Chopin
Tavares de Lima, Universi-
dade Aberta do Brasil -
UAB.

Os candidatos in-
teressados devem realizar a
inscrição online pelo site:
Http://ead.utfpr.edu.br no
link inscrição e entregar os
documentos exigidos, den-
tro do período determi-
nado, no Polo Chopin Tava-
res de Lima, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 horas
e de 14 às 22 horas,
localizado à Rua Cyro Albu-
querque, 4750, Bairro Tabo-
ãozinho.

Conheça um pou-
co mais dos cursos:
 Gestão Pública Municipal-

São 50 vagas, 45
para os interessados da co-
munidade em geral e cinco
vagas prioritárias, reserva-
das aos servidores da
UTFPR. O curso é direci-
onado a portadores de cur-
so superior, que exercem ati-
vidades em órgãos públicos,
ou do terceiro setor ou que
tenham aspirações ao exercí-
cio de função pública.

Durante o curso,
que terá duraçao de 420 ho-
ras, o aluno compreenderá
os conceitos básicos e ter-
minologias nas áreas funcio-
nais chave de organização
do primeiro (estado) e tercei-
ros setores nas áreas: ges-
tão, estratégia, operações,
finanças públicas, recursos
humanos e outras.

Ensino de Ciências- São 50
vagas. O curso tem como
objetivo capacitar professo-
res das áreas de ciências
que atuam nos níveis de en-
sino fundamental, médio e
superior na arte de ensinar.

Durante a espe-
cialização, o profissional
será capacitado a pesquisar
e aplicar metologias de en-
sino já consolidadas no
meio acadêmico. Propor, de-
senvolver e testar novas
metodologias de ensino.

Utilizar adequa-
damente as tecnologias
educacionais como micro-
computadores, softwares,
vídeos, internet, televisão,
máquina digital, projetores
entre outros.Elaborar e de-
senvolver projetos de pes-
quisa sobre o ensino de
ciências. A taxa de inscrição
é no valor de R$ 45,00.

A Universidade
Federal de São Carlos-
UFSCAR, abre a partir de 2
de maio as inscrições para a
seleção de bolsistas da
Universidade Aberta do
Brasil- Polo Chopin Tavares
de Lima, para tutoria pre-
sencial para o curso de es-
pecialização em Educação
para Relações Étnico-raci-
ais.

A seleção de tuto-
res presenciais será feita em
uma única etapa, através de
análise curricular de caráter
classificatório. Os currícu-
los recebidos pela secretaria
do curso serão analisados

UFSCAR abre segunda-feira
inscrições para tutores

presenciais
pela Coordenação do Curso
de Especialização em Rela-
ções Étnico-raciais, com a
divulgação dos candidatos
selecionados em 31 de maio.

Para participar, o
candidato deve realizar a
inscrição no período de 2 de
maio a 16 de maio, pelo
Correio (SEDEX) e seguir o
seguintes procedimentos:

Acessar o ende-
reço eletrônico http://
www.sead.ufscar.br/menu/
editais e preencher a ficha
de inscrição online. Após o
esse processo, o candidato
deverá providenciar os do-
cumentos necessários e en-

viá-los ao endereço da
UFSCAR:
Universidade Federal de
São Carlos
Rodovia Washington Luis,
km 235
São Carlos- São Paulo-
Brasil
Cep: 13565-905
Secretaria Geral de
Educação a Distância

A Universidade
Aberta do Brasil - Polo
Chopin Tavares de Lima-
Itapetininga, está localizada
à Rua Cyro Albuquerque,
4750, Bairro Taboãozinho.
Outras informações pelo
telefone: 3273-4466.

CIDADE LEGAL

Foi realizada de 21
a 24 de abril, em Brasília, mais
uma etapa da Copa Brasil de
Tênis de Mesa, evento que
reuniu atletas de todas as
partes do País.

Itapetininga este-
ve presente com o atleta
Aparecido Luiz, que compe-
tiu na categoria sênior para-
olímpica e na classe 9

Atleta de Itapetininga se destaca
em Copa Brasil

paraolímpica.O atleta ficou
com a medalha de bronze
em ambas categorias, mos-
trando que está em ampla
evolução.

Segundo o técnico
André Balint, da Secretaria
de Esporte e Lazer, a expe-
riência foi muito proveitosa
e o atleta de Itapetininga já
está se acostumando com

jogos do circuito nacional.
A próxima etapa

do atleta é a Copa Brasil,
fase São Paulo, no próximo
mês de maio. A expectativa
é que Aparecido seja con-
vocado para a seletiva da
Panamericana  que acontece
em julho e definirá os nomes
que participarão nos jogos
Panamericanos.
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Prefeitura realiza campanha de vacinação
contra gripe em todo município

A Prefeitura de Ita-
petininga realiza, até o pró-
ximo dia 13 de maio, a Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe em todo
município.

A campanha, que
desde 1999 tinha como foco
os idosos e indígenas, am-
pliou neste ano sua abran-
gência para outras faixas
vulneráveis da população,
como as crianças entre 6
meses e 2 anos e as ges-
tantes, além dos traba-lha-
dores da saúde.Para a vaci-
nação de crianças, a orienta-
ção do Ministério da Saúde
é que os pais levem seus
filhos duas vezes aos pos-
tos de vacinação, para a apli-

cação de meia dose em cada
vez. É essencial que a cri-
ança retorne ao posto de
saúde 30 dias após receber
a primeira dose da vacina pa-
ra que seja aplicada a segun-
da dose.

A vacina a ser dis-
tribuída protege contra os
três principais vírus que
circulam no hemisfério sul,
entre eles o influenza A
(H1N1). Para participar da
campanha, a população
deve levar o documento de
identidade e o cartão de
vacinação, caso tenha. As
unidades Básicas de Saúde
funcionarão durante toda a
campanha, no horário das 8
às 18 horas. 

C“DIA D” irá imunizar
idosos, crianças, gestantes e

funcionários da área da saúde
E com o objetivo

de estimular a imunização de
toda população, Prefeitura
de Itapetininga, por meio da
Secretaria de Saúde promo-
ve neste sábado (dia 30), o

DIA D.
Na área central do

município, a ação acontece
das 8 às 17 horas. Já na rural,
o Dia D acontece no período
das 8 às 16horas.

CIDADE LEGAL

A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Esporte e Lazer, fará
o lançamento neste sábado
(dia 30), a partir das 8h30,
no Fishing Park, do Mallet
Golf (Park Golf), como
esporte oficial do município.

A modalidade é
uma derivação do Golfe tra-
dicional e suas regras e obje-
tivos se assemelham. O dife-
rencial físico está na racio-
nalização do campo e nos
equipamentos usados para
sua prática. É um esporte
que se pratica ao ar livre e
consiste em introduzir a bola

Nova modalidade será lançada em
Itapetininga neste sábado

em uma caçapa ou buraco
(hole) com o menor número
possível de tacadas, exata-
mente como no Golfe tradici-
onal.

O conceito final do
Mallet Golfe não é somente
a prática de um esporte, mas
também atrair pessoas com
ociosidade física e/ou acima
do peso que precisem ou
queiram investir na saúde e
no prazer da prática espor-
tiva, sem, contudo, dispor
do vigor físico exigido por
outros esportes, como tê-
nis, vôlei, etc.

Itapetininga será a

única cidade a ter o Mallet
Golf como Esporte Oficial do
Município. Aliás, o municí-
pio, mesmo sem ter ainda o
Mallet como Esporte Oficial,
já conta com três Campeões
Brasileiros, dois no mas-
culino, Sr Gilberto Adati e Sr
Naô Adati e uma no femini-
no a Sra Neide Adati (esta
Tetra Campeã)

A iniciativa contri-
buirá para criar uma nova
opção de lazer à disposição
de todos os cidadãos do
município que, seguindo o
exemplo da cidade de Na-
goya, no Japão, poderá se

transformar num inestimável
programa de integração so-
cial.

A nova modalida-
de em Itapetininga terá a
colaboração da Secretaria
Municipal de Saúde e o
apoio do Fishing Park e da
ACEI - Associação Esporti-
va e Cultural de Itapetininga.

A Secretaria de
Esporte e Lazer informa
ainda que qualquer cidadão
poderá participar gratuita-
mente das aulas de Mallet
Golf. Em breve serão anun-
ciados os locais para as ins-
crições.
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Prefeitura e Sindicato Rural firmam
parceria para a realização da 42ª

ExpoAgro de Itapetininga
Quando falamos

de Agronegócio, não po-
demos deixar de citar a
EXPOAGRO (Exposição
Agropecuária Industrial e
Comercial) de Itapetininga,
uma importante ferramenta
de divulgação do município
para todo o País.

Considerada uma
das maiores exposições do
Estado de São Paulo, a
ExpoAgro, em seus 10 dias
de realização, oferece ao
público grandes atrações
como shows artísticos,
provas hípicas, julgamento
de animais, leilões de
bovinos, eqüinos, ovinos e
caprinos, torneio leiteiro,
produtos agropecuários e
industriais, palestras téc-
nicas para o aprimoramento
do homem do campo e par-
que de diversões. Além dis-
so, através do evento as
pessoas da área podem
conhecer os projetos já
executados no município no
setor, e  também realizar ne-
gócios que auxiliem no

ExpoAgro

desenvolvimento de toda a
região Sudoeste do Estado
de São Paulo.

A Prefeitura de
Itapetininga firmou um
convênio com o Sindicato
Rural, que prevê o repasse
para o auxílio e cooperação
no desenvolvimento dessa
importante exposição.

A parceria firmada
com a Administração Mu-
nicipal prevê que, no mí-
nimo, sete dias do evento
sejam livres para a visitação
popular sem cobrança de
ingresso; realização de
rodeio com entrada franca;
a utilização do palco para a
realização de shows regio-
nais que promovam a cultura
local; e também espaço para
que as Secretarias Munici-
pais  possam divulgar o tra-
balho por elas realizado;
assim como oferecer servi-
ços básicos à população.  A
ação permite uma quantida-
de maior de dias com entra-
da livre de cobrança de ing-
resso para que todos pos-

sam visitar esta tradicional
festa itapetiningana.

Conforme a Secre-
taria de Agricultura e Meio
Ambiente, outro benefício
que esta parceria com o Sin-
dicato Rural traz ao mu-
nicípio é que, a Adminis-
tração Municipal neste dias
de festa tem a possibilidade
de divulgar a todos visi-
tantes, através de estandes
montados na entrada do
recinto de exposições, os
serviços e projetos desen-
volvidos pela Prefeitura de
Itapetininga, por meio de
todas suas Secretarias Mu-
nicipais. Além disso, o Exe-
cutivo  também está  dispo-
nibilizando durante os dias
de ExpoAgro atendimentos
médicos e de enfermagem,
através do Trailer da Saúde
e da equipe do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel
de Urgência)

Segundo o Execu-
tivo, o objetivo desta parce-ria
com o Sindicato Rural é
auxiliar na promoção e

desenvolvimento do agro-
negócio no município, visto
que,  segundo dados da
Fundação SEADE (Sistema
Estadual de Análise de Da-
dos), Itapetininga atualmen-te 
é considerada um dos maiores
centro de produção agrope-
cuária do Estado de São Paulo
 ExpoAgro 

Tradicional no ca-
lendário de festas do Estado
de São Paulo no mês de abril, a
ExpoAgro reúne os princi-
pais criadores do Brasil de
bovinos, bubalinos, eqüi-
nos, ovinos, caprinos e ou-
tros pequenos animais. Em
uma área de 360 mil metros
quadrados, o evento, reali-

zado anualmente no Recinto
de Exposições “Acácio de
Moraes Terra”, oferece  in-
fraestrutura com capacida-
de para abrigar mais de três
mil animais, 160 empresas
comerciais do município e re-
gião, 800 expositores vindos
de  todo o País e mais de 350
mil visitantes.

No último sábado
(dia 23), o Sindicato Rural em
parceria com a Prefeitura de
Itapetininga realizaram a
abertura oficial da 42ª Expo-
Agro (Exposição Agrope-
cuária Industrial e Comer-
cial).

O evento contou
com a participação de diver-
sas autoridades, exposito-
res, produtores rurais e con-

Abertura da  Exposição Agropecuária Industrial e
Comercial de Itapetininga reúne autoridades, produtores

rurais e expositores
vidados. Ao todo, estiveram
prestigiando a solenidade
mais de duzentas pessoas

Durante a cerimô-
nia, o Presidente do Sindica-
to Rural, Amaury Xavier, fa-
lou da importância da valori-
zação do homem campo para
a evolução da agropecuária
no município. Já o Prefeito
de Itapetininga, Roberto Ra-
malho, abriu sua fala desta-

cando os programas e pro-
jetos de incentivo ao setor
agropecuário desenvol-
vidos pela Prefeitura de Ita-
petininga e também da im-
portância da área para o de-
senvolvimento do municí-
pio e demais cidades da Re-
gião Sudoeste Paulista.

De acordo com o
Sindicato Rural, a Exposi-
ção Agropecuária Industrial

e Comercial de Itapetininga
deste ano já bateu o recorde
no número de animais ex-
postos, com mais de quatro mil.
Em 2010, foram três mil ani-
mais à mostra. Esta edição
da ExpoAgro deve movi-
mentar mais de cinco mi-
lhões de negócios e a expec-
tativa é de que passem pelo Re-
cinto nos dez dias de festa mais
de 350 mil pessoas.
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Prefeitura de Itapetininga presente na 42ª
ExpoAgro

Desde a última
sexta-feira (dia 22), a
Administração Municipal
está participando da 42ª
Exposição Agropecuária
Industrial e Comercial de
Itapetininga. Por meio de
stands montados na entrada
do recinto, durante toda
semana a população tem a
oportunidade de conhecer
os serviços e projetos
desenvolvidos pela
Prefeitura de Itapetininga em
todo o município.

Em um espaço de
150m², os munícipes têm a
possibilidade de obter
informações a respeito das
ações realizadas nas esco-
las da Rede Municipal pela
Secretaria de Educação, os
projetos e eventos culturais
organizados pela Secretaria
de Cultura e Turismo, os

cursos técnicos, superiores
e de pós-graduação gra-
tuitos disponíveis no muni-
cípio pela e também sobre o
combate ao mosquito Aedes
aegypti, causador da
Dengue.

Também logo na
entrada do Recinto Acácio
de Moraes Terra, a Pre-
feitura de Itapetininga está
presente na festa com
outros dois estandse. Na
Casa de Palestras, os visi-
tantes podem acompanhar
alguns dos projetos e ações
que estão sendo realizados
pela Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente que
beneficiam o produtor rural
e a população que reside
nos Distritos.

Já a Secretaria da
Saúde está disponibilizando
nesta edição da ExpoAgro,

serviços médicos e de
enfermagem no Trailer da
Saúde. O veículo encontra-
se em frente ao stand da
Prefeitura Municipal e conta
com uma auxiliar de enfer-
magem para atender os
casos mais simples. Além
disso, a Secretaria levou
para a exposição o SAMU
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência). Em
uma tenda montada com di-
versos equipamentos utili-
zados durante as chamadas,
a população pode conferir
um pouco do trabalho que é
realizado pela equipe e no
posto do serviço estão
sendo prestados atendi-
mentos nas ocorrências. Os
estandes da Prefeitura de
Itapetininga funcionam até
o próximo domingo (dia 1º),
das 10 horas às 22 horas.

Prefeitura leva exposição itinerante
“Prestação de Contas” a 42ª  Exposição
Agropecuária Industrial e Comercial de

Itapetininga
Também na 42ª

ExpoAgro, a população po-
derá conferir ainda a expo-
sição itinerante “Prestando
Contas”, que mostra alguns
dos principais investimen-
tos da Prefeitura nos últimos
anos.

Entre os desta-
ques apresentados no local
estão a Fatec (Faculdade de
Tecnologia), ETEC (Escola
Técnica), Polo Municipal de
Educação a Distância “Cho-

pin Tavares de Lima”
(UAB), SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência), AME ( Ambula-
tório Médico de Especiali-
dades), Construção de no-
vas unidades de saúde, Pa-
vimentação das ruas cen-
trais e do Jardim São Camilo
e Vila Belo Horizonte,
EMEFs ( Distrito Varginha,
Morro do Alto, Cambuí),
Creches/EMEIs ecológicas
( Centro e Central Parque

4L), Áreas de lazer( Jardim
Fogaça, Centro, Jardim
Maria Luiza, Vila Prado, Vila
Rocha), IFSP (Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo),
CEAMI (Centro de Atendi-
mento à Melhor Idade), CEO
(Centro de Especialidades
Odontológicas), Destaque
Nacional em Educação Em-
preendedora pelo SEBRAE,
Núcleo da Criança, entre
outras melhorias.

Muita música e
solidariedade marcarão o
domingo na 42ª ExpoAgro
de ItapetiningaNeste do-
mingo (dia 1º), a população
de Itapetininga e de toda
região tem um encontro mar-
cado na 42ª  Exposição
Agropecuária Industrial e
Comercial de Itapetininga.

Muita música e
solidariedade marcarão o
feriado do Dia do Trabalho
em Itapetininga, com o
“Show da Vale”. O evento,
realizado pela FM Vale Verde
com apoio da Prefeitura de
Itapetininga, além de trazer
ao palco principal da 42ª

Muita música e solidariedade
marcarão o domingo na 42ª
ExpoAgro de Itapetininga

ExpoAgro, artistas renoma-
dos como Rio Negro & Soli-
mões e Maurício Manieri
entre outros, também irá pro-
mover uma ação solidária em
prol das famílias carentes
Itapetininga, com a doa-
ção de todo alimento arre-
cadado na entrada do
show para o Fundo Social
de Solidariedade do muni-
cípio.

Serão mais  de
sete horas de música e
devem passar pelo palco
montado no Recinto de
Exposições Acácio de
Moraes Terra, artistas como
Christian & Cristiano, Lucas

& Luan, Lu Alone, Alex &
Deluca, Luiz & Léo, Luis
Guilherme & Nadielly,
Ronny & Rangel, João
Marcos & Marcelo, Lucas
& João Pedro, Alex &
Konrado, Sacode Poeira,
Ricardo & João Fernan-
do, Marcelo & Ricardo,
João Victor & Ricardo,
Érick & Léo, Samprazer,
Rodrigo Freitas & Xavier,
Meninos de Goiás e João
Carreiro & Capataz.

O “Show da Va-
le” acontece a partir das
16 horas, neste domingo,
e a entrada será um quilo
de alimento não perecível.



PÁGINA 28 29 DE ABRIL DE 2011


	P1.pdf
	P2.pdf
	P3.pdf
	P4.pdf
	P5.pdf
	P6.pdf
	P7.pdf
	P8.pdf
	P9.pdf
	P10.pdf
	P11.pdf
	P12.pdf
	P13.pdf
	P14 e P15.pdf
	P16.pdf
	P17.pdf
	P18.pdf
	P19.pdf
	P20.pdf
	P21.pdf
	P22.pdf
	P23.pdf
	P24.pdf
	P25.pdf
	P26.pdf
	P27.pdf
	P28.pdf

