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EDITORIAL
Olá

O Semanário Ofi-
cial desta semana traz muitas
novidades e oportunidades
para você que busca cursos
de capacitação gratuitos.

Estão com as
inscrições abertas a FATEC,
ETEC Edson Galvão, Polo
Chopin Tavares de Lima,
com os cursos a distância
de especialização da UTF-
PR. Além disso, no próximo
dia 23 de maio,abre as ins-
crições para o Instituto
Federal de São Paulo-IFSP.

E os cursos profis-
sionalizantes não param por
ai. O Centro Educacional
Profissionalizante Munici-
pal/Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial
(CEPROM/SENAI) abre se-
gunda-feira (dia 9), as
inscrições para o curso
“Projeto Operador de Em-
pilhadeira”. Ao todo serão
oferecidas 100 vagas, distri-
buídas em diferentes perío-
dos.

Para quem gosta
de esporte. A Secretaria de
Esporte e Lazer, realiza no
próximo sábado (dia 7), o Iº
Torneio Seletivo de Nata-
ção. A competição  tem obje-
tivo de incentivar e promo-
ver a pratica da modalidade,
avaliar e selecionar os parti-
cipantes para os Jogos Re-
gionais de Itapetinin-
ga. Além disso, a equipe de

Tênis de Mesa do Municí-
pio participa do Pré Ranking
da modalidade em Itatiba.

E nesta edição vo-
cê poderá conferir ainda
sobre como foi o Chá Bene-
ficente, que lançou a Cam-
panha do Agasalho, no últi-
mo fim de semana e o Show
que fechou a 42ªExpoAgro
e arrecadou 15 toneladas de
alimentos para as famílias
carentes do município.

Para quem está a
procura de emprego, trare-
mos novas opções de gera-
ção de renda no município.

Foi anunciada re-
centemente a ampliação da
Central de Atendimento da
Empresa Datamétrica, a Sa-

besp (Companhia de Sane-
amento do Estado de São
Paulo), que gerará 40 novos
empregos. Outra boa novi-
dade para o município, será
mais uma grande indústria
moveleira, da Duratex. O
projeto orçado em mais de
R$ 500 milhões, irá gerar ao
município 800 vagas de
emprego, sendo 200 diretos
e outros 600 de forma
indireta.

Confira nessa se-
mana, sobre o Projeto Sa-
muzinho, Palestra do Posto
do Sebrae,entrega de note-
books para os profes-sores
da Rede Municipal de Edu-
cação e muito mais, não per-
cam!
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Cidade Educadora:

Nos dias
de hoje, ter no currículo um
curso técnico é um dos
quesitos fundamentais para
quem está à procura de um
empre-go e uma das exi-
gências das empresas que
estão selecionando candi-
datos para as vagas ofere-
cidas.

De acordo com os
estudos do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula
Souza (Ceeteps), atualmente,
quem faz algum tipo de
curso técnico  na ETEC ( Es-
cola Técnica Estadual) tem
o passaporte de entrada pa-
ra o mercado de trabalho,
pois as estatísticas mostram
que quase quatro de cada
cinco alunos têm emprego
garantido um ano após o
término do curso.

Tendo a consciên-
cia da importância do estu-
do, nos últimos anos, a Pre-
feitura de Itapetininga, in-
vestiu no ensino técnico ao
expandir o número de cursos
oferecidos pela Etec Prof.
“Edson Galvão” e também
ao levá-los aos distritos,
através das classes descen-
tralizadas.  Além disso, neste
ano a Administração Muni-
cipal trabalha em mais uma
projeto de expansão do ensi-
no técnico no município e
na região, a ETEC Chapa-
dinha.

Itapetininga, já
contava com uma unidade
de ensino técnico, a ETEC
Prof. “Edson Galvão” (anti-
ga Escola Agrícola), com
cursos voltados à área do
agronegócio e ganhará mais
uma nova Escola Técnica,
esta voltada a atender a de-
manda das empresas do mu-
nicípio, por meio de cursos
da área da saúde e de servi-
ços, escolhidos por meio de
audiência pública com em-
presários da cidade.

As inscrições para
o processo seletivo para os

Itapetininga terá mais uma ETEC até o
final do ano

cursos técnicos de Enferma-
gem e de Segurança do
Trabalho, que serão minis-
trados nesta nova unidade
já encontram-se abertas.

Para se inscrever, o
candidato precisa ter con-
cluído ou estar cursando a
partir do 2º ano do Ensino
Médio regular. As inscri-
ções, exclusivamente pela
www.vestibulinhoetec.com.br,
acontecem até 20 de maio,
às 15 horas. Devido a uni-
dade estar em construção,
os cursos devem funcionar
provisoriamente no Polo
“Chopin Tavares de Lima”,
localizado à Rua Cyro
Albuquerque, 4750, Bairro
Taboãozinho. Outras infor-
mações sobre os cursos das
demais unidades podem ser
obtidas nas próximas pagi-
nas desta edição do Sema-
nário Oficial.

Segundo informa-
ções da Secretaria de Obras
e Serviços, as obras para a
implantação da unidade
Chapadinha  seguem em rit-
mo acelerado. No momen-
to, estão sendo realizados
os trabalhos de alvenaria. O
prédio que abrigará a ETEC
Chapadinha terá aproxima-
damente 4.300,03 m² e con-
tará com pavilhões para se-
tor administrativo, 12 salas
de aulas, 9 laboratórios, au-
ditório, cantina, quadra de
esportes e portaria. Na pri-
meira etapa do projeto ar-
quitetônico, o Executivo
deve investir a ordem de R$
3.497.045,13, para a edifica-
ção dos prédios administra-
tivos, laboratórios, salas de
aulas, portaria e estaciona-
mento.

Com a implantação
de mais essa importante ins-
tituição de  educação em Ita-
petininga, a Administração
Municipal pretende contri-
buir para a geração de em-
prego e renda e também para o
desenvolvimento regional.

As inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de Enfermagem e de Segurança do Trabalho, serão oferecidos nesta nova unidade, já encontram-se abertas
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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: Coronel Clementino
Matias de Oliveira, nº. 637 Centro – Funciona: Procon Valor R$ 1.500,00 por mês. Itapetininga, 29 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 Francisco Válio, nº. 428
Centro – Funciona: Delegacia da Junta Militar R$ 1.500,00 por mês. Itapetininga, 29 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
João Norberto de Almeida Período: de 24 (vinte e quatro) meses renovável Imóvel: Rua Alberto Ernesto
Guinther, nº. 81 Distrito de Rechã – Funciona: Posto Policial Militar, Valor R$ 550,00 por mês.
Itapetininga, 29 de Abril de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO Nº 0012/2011.
Newton Cavalcanti de Noronha, Secretário de Administração da Prefeitura do Município de Itapetininga,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no decreto nº. 410, de 9
de maio de 2008,
RESOLVE:-
Art. 1°- Dá nova redação ao artigo 2º da Resolução de nº005/2008, que designa para compor a Comissão
Interna de Execução Orçamentária, a partir de 12 de abril de 2011, os servidores municipais abaixo:-
Cristiane da Silva Cardoso
Edson Suano Ribeiro
Juliana Ribeiro Branco
Luiz Carlos Cardoso
Luiz Jesus Rodrigues Silva
Maria Elena Elias  Vasconcellos Roberto
Michelle Alves de Almeida
Naira Lania Mendes da Silva Cavalcanti
Wagner de Souza
Parágrafo único:- A coordenação da Comissão Interna de Execução Orçamentária será exercida por
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA.

   Itapetininga, 02 de maio de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário de Administração e Finanças

CONVOCAÇÃO Nº 06/2011 DE PROFESSORES DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/
2011.

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria Municipal de Educação CONVOCA os
Professores de Educação Básica do nº 339 ao nº 348 e Professores de Educação Física do nº 13 ao nº 16,
classificados no Processo Seletivo Edital nº 01/2011, realizado no dia 30/01/2011, para PERÍCIA MÉDICA
e ATRIBUIÇÃO DE AULAS conforme cronogramas abaixo:
PERÍCIA MÉDICA:
Será realizada no dia  10 de maio de 2011  às 08:00 horas, pela “JCF – SERVIÇOS MÉDICOS
ITAPETININGA-LTDA”, localizada na Rua: Ernesta  Xavier Rabelo Orsi nº 20 - Vila Maria , telefone
3272-2041. Ponto de referência: Associação Atlética de Itapetininga. Conforme segue:

Classificação Data Horário Local

ATOS DO PODER EXECUTIVO

·nº 339 ao nº 348  Professores
de Educação Básica.
.nº 13 ao nº 16 Professores de

Educação Física

10/05/2011            08:00 JCF – SERVIÇOS MÉDICOS
ITAPETININGA - LTDA,
localizada na Rua: Ernesta Xavier
Rabelo Orsi, nº 20 –Vila Maria,
telefone 3272-2041. Ponto de
referência: Associação Atlética
de Itapetininga.

ATRIBUIÇÃO DE AULAS:
A atribuição de aulas acontecerá no dia 12 de maio de 2011 (quinta-feira) na EMEF “Profª Jandyra Vieira
Marcondes”, localizada na Rua: General Carneiro, 400 – Centro, conforme cronograma:

Classificação Data Horário Local

·nº 339 ao nº 348  Professores
de Educação Básica.
nº 13 ao nº 16 Professores de
Educação Física

12/05/2011            18h00 EMEF “Profª Jandyra Vieira
Marcondes”, localizada na Rua:
General Carneiro, 400 – Centro.

CONSIDERAÇÕES:
·- As aulas serão atribuídas mediante a apresentação de Laudo Médico favorável, documento de identidade
com foto e Diploma na área da Educação: Magistério para docência na Educação Infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Metodologia e Prática do
Ensino Fundamental. Diploma na área de Educação Física e registro no CREF (para professores de
Educação Física).
·- Para a contratação, após a atribuição, serão necessárias cópias dos seguintes documentos:
·01 foto 3x4;
·Carteira de Trabalho original

·Cópia da Carteira de Trabalho (parte com foto e identificação cadastral);
·PIS/PASEP (ir até a Caixa Econômica Federal e pedir atualização cadastral e o Cartão Cidadão);
·Diploma na área da Educação: Magistério para docência na Educação Infantil e nas séries iniciais do
Ensino Fundamental ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Metodologia e Prática do Ensino
Fundamental;
·Diploma na área de Educação Física (para professores de Educação Física) e registro no CREF;
·RG;
·CPF/CIC;
·Título de Eleitor;
·Certidão de nascimento ou casamento;
·Certidão de nascimento de filhos até 14 anos;
·Carteira de vacina de filhos até 05 anos;
·Comprovante de residência (conta de telefone ou luz atual);
·Antecedentes criminais atualizado, através do site: www.ssp.sp.gov.br;
·Número de conta corrente no banco Santander (cópia do cartão do banco ou saldo, caso tenha conta já
aberta);
·Cópia do documento de atribuição de aulas.
Para maiores informações ligar no Setor de Administração de Pessoal, telefone (15)3376-9613.
COMUNICADO:
Ficam convocados todos os interessados em participar das atribuições, professor efetivo e professor
contratado, na EMEF “Profª Jandyra Vieira Marcondes”, localizada na Rua: General Carneiro, 400 –
Centro, todas as quintas-feiras às 18:00 horas.
Sem mais,

Atenciosamente.
Suzana Eugenia de Melo M. Albuquerque

Secretária Municipal de Educação

SINDICANCIA Nº. 10/2008
Diante do que apurado e considerado o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, arquive-se o procedimento
de SINDICÂNCIA.

Itapetininga, 04 de maio de 2.011.

EDITAL DE CORREÇÃO  N.º 01/2011.
A Corregedora da Guarda Municipal de Itapetininga, FAZ SABER que de conformidade com os Artigos 3º
e 4º, inciso V, letra “b” da Lei Municipal n.º 5.247, de 28 de março de 2008, procederá à CORREIÇÃO
ORDINÁRIA PERIÓDICA referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente exercício, nas Unidades da
Guarda Municipal, ficando convocados todos os Diretores e funcionários, bem como o público em geral,
para apresentar queixas ou sugestões sobre os serviços operacionais e administrativos, conforme escala
abaixo:

HORA                        DIA UNIDADE

09:00                       17/05                Setor Administrativo do Comando da GM
14:00 17/05 Departamento de Proteção Comunitária
14:00 18/05 Departamento de Logística
09:00 19/05 Chefia do Setor Administrativo. e Financeiro
14:00                       19/05 Assessoria de Segurança e Defesa Social
09:00 20/05 Serviços dos GMs no COPOM

Encaminhe-se para publicação no Semanário Oficial de Itapetininga, através do digno Secretário de
Trânsito e Cidadania do Município.
Itapetininga, 03 de maio de 2011.

        MARIA ANGELA LEITE
Corregedora da Guarda Municipal

  R E S O L U Ç Ã O  G S T C  Nº 05/2011

Procedimento Administrativo GSTC nº 01/2011

 JOSUÉ ÁLVARES PINTOR, Secretário de Trânsito e Cidadania, usando das atribuições que o cargo lhe
confere, RESOLVE: Arquivar o Procedimento Administrativo GSTC nº 01/2011, conforme parecer,
decisão e despacho nas folhas nº 103/104 do referido feito.
Itapetininga, 08 de abril de 2011.

               Josué Álvares Pintor
     Secretário de Trânsito e Cidadania

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0913/2011, Proc.0337-A/2007, Claudio Job da Silva); (Prot. 0928/2011, Proc.0059/2010, Dulcea
Aparecida de Campos-ME); (Prot.0962/2011, Proc. 0344/2010, Rosangela Aparecida de Souza Oliveira
Américo 10588148857); (Prot.0963/2011, Proc. 0049/2010, Mauro Mitsuo Joei – ME); (Prot. 0982/
2011, Proc. 0325/2008, Paulo do Amaral Itapetininga – ME); (Prot. 0983/2011, Proc. 0315/2009,
Marli Vieira Gallo Silveira – ME); (Prot.0986/2011, Proc. 0245/2010, B. A. de Carvalho Silva – ME);
(Prot.0999/2011, Proc. 0315/2010, Jussara dos Santos Favela Itapetininga – ME)

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0719/2011, Proc.0110/2011, Consultório Odontológico, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
UBS Genefredo Monteiro); (Prot. 0766/2011, Proc. 0116/2011, Equipamento de Raio X, Verônica
Jubram Marchesin)

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
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(Prot. 1006/2011, Proc.1425/2003, Luci Tuão);
INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0676/2011, Proc.0103/2009, Serviço de Obras Sociais – S.O.S, Motivo: por tratar-se de Cadastro
de Funcionamento não há necessidade de renovação)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0717/2011, Proc.0178/2002, Cornélio Vieira Frota); (Prot.2746/2010, Proc.0486/1989,
Equipamento de Raio X, Carlos Alberto do Nascimento); (Prot.0718/2011, Proc.1370/2003, Prefeitura
Municipal de Itapetininga, UBS Genefredo Monteiro); (Prot.0720/2011, Proc.0199/2008, Equipamento
de Raio X, Prefeitura Municipal de Itapetininga, UBS Genefredo Monteiro); (Prot.0938/2011, Proc.0357/
2006, Adriane Machado Cruz Alves Toledo); (Prot.0545/2011, Proc.0500/1989, Drogaria Bom Pastor
de Itapetininga Ltda – ME); (Prot.0726/2011, Proc. 0080/2009, Univida Drogaria Ltda EPP); (Prot.0541/
2011, Proc. 0103/2010, Drogaria Ribeiro & Ribeiro Ltda – ME); (Prot. 0707/2011, Proc.1260/1997,
Drogaria Santa Maria de Itapetininga Ltda –ME); (Prot.0725/2011, Proc. 0120/2007, JCMA Drogaria
Brasil Ltda – ME); (Prot.0709/2011, Proc. 0132/2004, Cristiane Cardoso Van Melis- ME); (Prot.0741/
2011, Proc. 0370/2010, Drogasil S/A Filial 370); (Prot.0260/2011, Proc.0524/2000, Drogaria São
Roque Itapetininga Ltda- ME); (Prot.0815/2011, Proc.1686/1997, Ana Luisa Cardoso Secco Itapetininga
–ME); (Prot.0806/2011, Proc.0082/2010, Instituto Educacional Assistencial e Social de Itapetininga);
(Prot.0427/2011, Proc.0447/1998, A Pharmacêutica Farmácia Ltda – EPP); (Prot.0744/2011, Proc.1471/
1997, Izildinha Aparecida de Campos Monteiro –EPP); (Prot. 0670 /2011, Proc.0013/2003, Fabiana
Amaral Guedes Rodrigues); (Prot.0708/2011, Proc. 0295/1989, Renata Coronado Larroza & Cia Ltda-
ME); (Prot.0604/2011, Proc.0325/2004, Macer Droguista Ltda); (Prot. 0789/2011, Proc.0335/2004,
Farma Flora Drogaria Itapetininga – ME); (Prot.0748/2011, Proc. 1030/2002, Severino Muniz de
Oliveira Drogaria – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –    ENDEREÇO  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0843/2011, Proc.0013/2003, Fabiana Amaral Guedes Rodrigues)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0973/2011, Proc.1359/2003, Luciana Cardoso Azevedo, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
USF Bairro do Rio Acima)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância  Sanitária

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 39/11, Proc.39/11, AIP nº121, Mônica Tereza de Assumpção).

Adriana A. Simões
Coord. do Controle de Zoonoses

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP - ÁREA DE CONTROLE DE VETORES –
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

(Prot. 0065/2011, Proc.002/2011, AIP nº 001, Moacir Cirino)

Carmelina Aguida Prince Marcondes
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica
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DECRETO Nº 749, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.421 de 28 de Dezembro de 2010; e
Considerando os autos do processo nº 19.979/2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA
Art. 1.º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), destinado a atender as seguintes
dotações do orçamento vigente:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610023.1006 – 4490.51 – Obras e Instalações R$   1.000.000.00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
082440011.2073 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    R$        70.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
041220013.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$      50.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
164820020.1016 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       50.000.00
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes
278120014.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     150.000.00
02.14.01 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
133920017.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     30.000.00
Total das Suplementações R$ 1.350.000.00
  Art. 2.º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.04.01 – Secretaria Municipal de Planejamento
041210005.2006 – 3390.30 – Material de Consumo ‘ R$     43.000.00
041210005.2006 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$     30.000.00
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
123640024.1053 – 4490.51 – Obras e Instalações  R$    90.000.00
123630028.1061 – 3390.30 – Material de Consumo R$     45.000,00

123630028.1061 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física  R$     45.000,00
123630028.1061 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$     95.000.00
123640024.2042 – 3390.30 – Material de Consumo R$   100.000.00
123640024.2042 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$   200.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610023.2038 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$       40.000.00
123610023.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     300.000.00
123610026.2009 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica R$       50.000.00
123650029.2057 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$       35.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
041220013.2006 – 3390.30 – Material de Consumo R$       20.000.00
041220013.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa física R$       30.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154520020.1046 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$       10.000.00
154520020.1078 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       40.000.00
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
278120014.1011 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       49.000.00
278120014.1036 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       49.000.00
278130014.1010 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       49.000.00
02.14.01 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
133920017.2006 – 3390.36 – Outros Ser viços de Terceiros Pessoa Física R$       30.000.00
Total das Anulações R$  1.350.000.00
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 nove dias de abril de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 750, DE 4 DE MAIO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Administração e
Finanças para a Secretaria de Obras e Serviços.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 cargo de Diretor V, de provimento em comissão da Secretaria de Administração
e Finanças para a Secretaria de Obras e Serviços, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no
Departamento de Engenharia.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de maio de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 176, DE 2 DE MAIO 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 18.383, de 19 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, Giane Zacarias de Mello, para exercer as funções de Assessora Técnica Pedagógica, Ref.
IV, junto a Secretaria de Educação, lotada no Departamento Técnico Pedagógico, a partir de 25 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 177, DE 4 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Serafim Camargo Junior, para exercer as funções de Diretor, Ref. V, junto a Secretaria de
Obras e Serviços, lotado no Departamento de Engenharia, a partir de 2 de maio 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 178, DE 4 DE MAIO 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 19.591, de 2 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Kleide Jane dos Santos, Médica,
Ref. 11, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 4/5/2011, 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
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PORTARIA Nº 179, DE 4 DE MAIO 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 19.437, de 29 de abril de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Luana Cristina Kortz de Barros, Professora de Educação Básica
II – Fundamental, Faixa 04-A, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 2/5/2011.
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 180, DE 4 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 19.699, de 2 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, e
Considerando a necessidade de estruturação e implantação de políticas públicas em Saúde do Trabalhador
no SUS do nosso município, com a interação com outros atendimentos intersetoriais e controle social,
resolve:
Art. 1º Convocar a Segunda Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, tendo como tema central:
“Estruturação do Atendimento ao Trabalhador no SUS”, a realizar-se no dia 20 de maio de 2011.
Art. 2º A Conferência contará com uma Comissão Organizadora e Executiva.
Parágrafo Único. A Comissão será composta por profissionais das Secretarias Municipal e membros da
Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador – CIST, comissão permanente do Conselho Municipal de
Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 181, DE 4 DE MAIO 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 19.699, de 2 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, os seguintes membros, para compor a Comissão Organizadora e Executiva da Segunda
Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de Itapetininga:
- Presidente:
Carlos José de Lazari (Presidente do Conselho Municipal de Saúde).
- Vice Presidenre:
Geraldo Miguel de Macedo (Secretário Municipal de Saúde).
- 1º Secretário:
 Fernando da Silva Almeida (Coordenador da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador – CIST).
- 2º Secretário:
 Marta Rosana Nazareth Ayres (Secretaria Municipal de Saúde).
- Membros:
Carla Toscani Cseri (Conselho Local de Saúde);
Eliane Maria Leite Alves (Vigilância Sanitária Municipal);
José Carlos de Jesus (Conselho Municipal de Saúde);
Marco Antonio Sampaio e Silva (Ministério do Trabalho e Emprego);
Marilda de Araújo Izzo (INSS);
Rosa Maria Cardoso Bella (Vigilância Epidemiológica Municipal);
Roseli Quintino (Representante dos Sindicatos junto a CIST).
Art. 2º Aprovar o Regimento interno da Segunda Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de
Itapetininga, constante no Anexo I desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto

Escriturária
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DO TRABALHADOR DE ITAPETININGA
CAPITULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º - Este regulamento tem por finalidade a definição de regras de funcionamento para a Segunda
Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador do Município de Itapetininga - IIª CMSTI e aprovada em
Reunião Ordinária no Conselho Municipal de Saúde realizada em 14 de abril de 2011.
CAPITULO II
DO TEMÁRIO
Art. 2º - Nos termos do seu regimento, a IIª CMSTI abordará:
I - Tema Central: “Estruturação do Atendimento ao Trabalhador no SUS”;
II - Eixos Temáticos:
a) Eixo I - Estruturação do SUS em todos os níveis de atenção nos atendimentos aos trabalhadores
acidentados e/ou doentes ocupacionais;
b) Eixo II – Intersetorialidade nas ações em Saúde do Trabalhador em nosso município;
c) Eixo III – Controle Social em Saúde do Trabalhador através dos Conselhos de Saúde e Sindicatos,
nas ações a serem executadas em nosso município.
Seção I

Dos Painéis
Art. 3º - A abordagem dos temas que compõe a IIª CMSTI será feita mediante apresentações de 04
expositores.
§ 1º - Os painéis serão coordenados por coordenador indicado pela Comissão Organizadora da IIª CMSTI;
§ 2º - Os gestores Serão escolhidos entre gestores, empregadores, trabalhadores, membros do Ministério
Público, Especialistas e Estudiosos da área da Saúde do Trabalhador.
Art. 4º - Os expositores terão 40 (quarenta) minutos, prorrogáveis por mais 05 (cinco), para as exposições,
baseadas no Documento Base elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 5º - Após as exposições, o Coordenador do painel convidará os participantes a se dividirem em três
grupos para a discussão e propostas aos eixos temáticos.
§ 1º - Os participantes, convidados e observadores, poderão manifestar-se durante as temáticas dos grupos
mediante perguntas e observações pertinentes ao tema garantindo-se a ampla oportunidade de manifestação
de todos evitando-se as múltiplas manifestações de uma mesma pessoa.
§ 2º - O tempo máximo para cada intervenção será de 02 (dois) minutos.
§ 3º - Cada grupo deverá eleger um relator e um expositor para a plenária final.
Art. 6º - A exposições e debates serão registradas por escrito com vista a sua divulgação nos anais da
plenária da 1ª CMSTI.
Seção II
Da Plenária da IIº Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador
Art. 7º - A plenária da IIª CMSTI terá como função aprovar o regulamento, bem como votar o relatório
e as moções apresentadas.
Seção III
Das Plenárias Temáticas
Art.  8º -  As plenárias temáticas serão realizadas na seguinte forma:
I - A composição será de delegados, conselheiros e observadores, conforme distribuição realizada pela
comissão organizadora, obedecendo a paridade entre os segmentos;
II - As plenárias temáticas serão coordenadas por mesa diretora indicada pela comissão organizadora;
III - Os coordenadores serão definidos entre os membros da mesa diretora, e terão as funções de conduzir
as discussões, controlar o tempo e estimular a participação;
IV - A coordenação de relatoria será composta por  06 (seis) relatores para a mesa de apoio ao plenário,
distribuídos igualmente em cada mesa das plenárias temáticas.
Art. 9º - A mesa diretora fará a leitura dos documentos propostos.
Art. 10 - A cada tópico a mesa diretora consultará o plenário quanto a possíveis destaques.
Art. 11 - Os destaques deverão ser apresentados por escrito à mesa de apoio ao plenário durante a leitura
do relatório síntese.
Parágrafo Único: Os destaques deverão contemplar modificação ou adendos pertinentes ao tema.
Art. 12 - Quanto a apresentação dos destaques à mesa de apoio a mesma deverá:
I - Buscar consenso entre as propostas apresentadas;
II - Encaminhar a coordenação da mesa diretora às propostas consensuadas e não consensuadas.
Art. 13 - A apreciação dos destaques será retomada após o final da leitura do eixo temático para discussão
e aprovação.
Art. 14 - Para que uma proposta seja levada para apreciação da Plenária Final, deverá obter pelo menos
30% (trinta por cento) dos votos dos participantes das plenárias temáticas. As propostas que não forem
consideradas de consenso serão levadas para a deliberação da plenária final.
Art. 15 - Quando a proposta obtiver mais de 70% (setenta por cento), dos votos dos presentes nas plenárias
temáticas, será considerada aprovada pela conferencia e será levada para conhecimento da plenária final.
Seção IV
Da plenária Final
Art. 16 - Participarão da Plenária Final:
Os participantes convidados terão voz e voto das decisões apresentadas na Plenária Final.
Art. 17 - As sessões da plenária serão coordenadas pela comissão de organização designada pelo Conselho Municipal
de Saúde de Itapetininga.
Art. 18 - A votação do relatório final será encaminhada da seguinte forma:
I - O Coordenador procederá leitura das propostas aprovadas dos relatórios da plenária temática;
II - Não será admitida a apresentação de novos destaques e ou propostas ao conjunto de propostas que será votado;
III - O coordenador da mesa concederá a palavra por um determinado tempo ao delegado que se apresentar para
defender a proposta;
IV - Será permitida uma defesa a favor ou contra, se a plenária não se sentir devidamente esclarecida;
V - As propostas apresentadas serão aprovadas por maioria simples dos delegados presentes.
Art. 19 - A mesa diretora da plenária assegurará o direito da manifestação aos participantes, pela ordem, sempre que
qualquer um dos dispositivos desse regulamento não estiver sendo observado.
Art. 20 - A segunda CMSTI, será considerada habilitada a aprovar as propostas com quorum mínimo de 1/3 dos
delegados credenciados presentes no Plenário.
Seção V
Das moções
Art. 21 - Concluídas as apresentações das moções, será encerrada a sessão do plenário final da IIº Conferencia
Municipal de Saúde do Trabalhador.
Capitulo III
Da organização
Art. 22 - A organização da IIº CMSTI, obedecerá a seguinte seqüência:
I - Abertura;
II - Painéis;
III - Plenárias Temáticas e
IV - Plenária Final.
Capitulo IV
Do credencimanto
Art. 23 - O credenciamento dos participantes será realizado no dia 20 de maio de 2011, no período compreendido
entre as 08:00 e 8:30 horas.
Capitulo V
Disposições gerais e comuns
Art. 24 - Serão conferidos certificados de participação da IIº CMSTI aos membros da comissão organizadora, da
comissão executiva, aos delegados, aos convidados e aos observadores e expositores, discriminando a condição de
participação na conferência.
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PORTARIA Nº 182, DE 4 DE MAIO DE 2011.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2011 no emprego de Professora de
Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVENTUAL
À partir do dia 28/02/2011
NOME R.G. CLASS.
ELINA CAROLINA DA SILVA 33.278.231-1 189º
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 183, DE 4 DE MAIO 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 19.791, de 3 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Cristiane Franci, Professora Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a
partir de 3/5/2011.
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 184, DE 4 DE MAIO 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 15.782, de 1º de abril de2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Michele Cristina do Espírito Santo Lopes Vieira, Professora
Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 1/4/2011.
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 185, DE 4 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 20.000, de 4 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Marli Terezinha de Almeida, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 4/5/2011.
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 186, DE 4 DE MAIO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Valquíria Conceição Fernandes Arruda Melo, para exercer as funções de Assessor IV, junto
a Secretaria de Gabinete, lotado na Assessoria Técnica Administrativa, 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 187, DE 4 DE MAIO 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 09 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
LUCIANO LUIZ MOREIRA 42.994.403-2 57º
ORLANDO PAES VIEIRA 9.720.167 61º
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

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI MUNICIPAL Nº 5437, DE 29 DE ABRIL DE 2011

Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas obesas nas repartições públicas, nas empresas
concessionárias de serviços públicos, nas instituições financeiras e nos estabelecimentos comerciais ou
prestadores de serviços.
(Projeto de Lei nº 75/2010 de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Franco)
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 As pessoas com a obesidade grave ou mórbida terão atendimento preferencial nas repartições
públicas, nas empresas concessionárias de serviços públicos, nas instituições financeiras e nos
estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço.
Art. 2º Para efeitos desta lei, são consideradas pessoas com obesidade grave ou mórbida aquelas em grau
extremo que possa conferir a seu portador, doença de alto risco ou agravamento de patologias existentes
ou pré-existentes e que visivelmente não possam permanecer por muito tempo em filas.
Art. 3º Todos os citados no art. 1º deverão ter em suas recepções assentos apropriados para os obesos,
preferencial nas repartições públicas, nas empresas concessionárias de serviços públicos, nas instituições
financeiras e nos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço.
Art. 4º Em caso de descumprimento desta Lei o infrator estará sujeito às sanções da Lei Federal nº 10.048,
de 8 de novembro de 2000.
Art. 5º  Caberá ao Executivo Municipal, por meio de ato próprio, baixar as demais normas visando a
regulamentação e o cumprimento desta lei.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 29 de abril de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 29 dias de abril de 2011.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Itapetininga comunica a todos a seguinte:
ERRATA
No Semanário Oficial de Itapetininga do dia 10 de dezembro de 2010, ano V, nº 237, página 9 onde está
escrito Emenda nº 22 à Lei Orgânica do Município de Itapetininga de 22 de novembro de 2010 leia-se
Emenda nº 23 à Lei Orgânica do Município de Itapetininga de 22 de novembro de 2010.
Itapetininga, 05 de maio de 2011.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

O Departamento de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Itapetininga comunica a todos a seguinte:
ERRATA
Na edição 255 do Semanário Oficial de Itapetininga, onde está escrito 15 de janeiro de 2011 leia-se 29 de
abril de 2011.
Itapetininga, 06 de maio de 2011.

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

EMENDA Nº 24 À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
de 02 de maio de 2011

Dá nova redação ao § 1º, do art. 159, da Lei Orgânica do Município de Itapetininga promulgada em 5 de
abril de 1990.
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei Orgânica do Município
de Itapetininga, promulga a seguinte Emenda ao texto da referida norma legal:
Art. 1º. O § 1º do art. 159 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, na redação dada pela Emenda nº
23, de 22 de novembro de 2010, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 159. ..............
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou à doação de seus bens imóveis, não edificados, outorgará
concessão de direito real de uso, nos termos da legislação federal, mediante prévia autorização legislativa
e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada na hipótese de concessão de direito real de uso
quando este se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver
relevante interesse público, devidamente justificado.
(...)”
Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Itapetininga entra em vigor na data de sua
promulgação, revogadas as disposições em contrário.
 Câmara Municipal, 02 de maio de 2011.

       Fuad Abrão Isaac                                               Marcelo Nanini Franci
                     Presidente                                                               Vice-presidente

Antonio Marcos da Silva Polyceno                         Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário                                                                2º Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 550 DE 02 DE MAIO DE 2011

Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga,
instituído pela Resolução n° 323, de 28 de abril de 1970.
(Projeto de Resolução nº 04/2011 de autoria dos Vereadores Antonio Marcos da Silva Polyceno, Fuad
Abrão Isaac, Hiram Ayres Monteiro Júnior, Jair Aparecido de Sene, José Eduardo Gomes Franco, Mauri de
Jesus Morais e Rafael Batista da Silva Pereira)
Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO:
Art. 1º. O caput do art. 20 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, na redação dada pela Resolução nº
549, de 28 de março de 2011, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 20. As sessões ordinárias, com limite de duração máxima de 4 (quatro) horas, serão realizadas às
segundas-feiras, a partir das 19 (dezenove) horas.”
Art. 2º O art. 22 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, na redação dada pela Resolução nº 549, de
28 de março de 2011, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 22. As sessões ordinárias, ressalvada a hipótese prevista no art. 25-B, deste Regimento, transcorrerão
com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa, observando-se a seguinte ordem:
I – pequeno expediente
II – ordem do dia
III – grande expediente
IV – explicação pessoal”
Art. 3º Ficam revogados os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 23 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, na
redação dada pela Resolução nº 549, de 28 de março de 2011.
Art. 4º O art. 25-A e seus parágrafos da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, incluído pela Resolução
nº 549, de 28 de março de 2011, passa a ficar renumerado como art. 24 e seu caput passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 24. Findo o Pequeno Expediente, a sessão poderá ser suspensa por um prazo máximo de até 20
(vinte) minutos para fins de utilização da Tribuna Livre.
(...)”
Art. 5º O art. 24 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, na redação dada pela Resolução nº 549, de
28 de março de 2011, passa a ficar renumerado como art. 25 e passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25. Finda a Tribuna Livre, ou na hipótese de sua inexistência, findo o Pequeno Expediente, seguir-
se-á à Ordem do Dia, que será iniciada com a verificação de presença dos vereadores e terá por finalidade
a apreciação das matérias previamente informadas no final da sessão imediatamente anterior.
Parágrafo único. A Secretaria tornará disponível a todos os Vereadores o conteúdo da pauta a ser tratada
em cada sessão ordinária.”
Art. 6º O art. 25-B da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, incluído pela Resolução nº 549, de 28 de
março de 2011, passa a ficar renumerado como art. 25-A e passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25-A Encerrada a Ordem do Dia será dado início ao Grande Expediente que se destina:
I – a leitura das indicações, franqueando-se a palavra aos seus autores, pelo tempo máximo de 3 (três)
minutos;
II – leitura, discussão e votação dos requerimentos, pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos por
requerimento;
III - leitura na íntegra e discussão das respostas aos requerimentos dos Vereadores, desde que a solicitação,
obrigatoriamente, no dia útil imediatamente anterior à sessão ordinária, com a indicação do número dos
requerimentos, num total de até 3 (três) por Vereador, pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos por
resposta; e
IV – Informações da Presidência.
Parágrafo único. A leitura do requerimento legislativo se fará apenas com relação à ementa a ele referente
e a leitura de seu inteiro teor será feita somente a pedido do autor.”
Art. 7º O art. 25 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, na redação dada pela Resolução nº 549, de
28 de março de 2011, passa a ficar renumerado como artigo 25-B e passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25-B Esgotado o Grande Expediente, o Presidente anunciará o início da parte destinada à Explicação
Pessoal, que se instalará e se desenvolverá com qualquer número de vereadores presentes, observando-se
a seguinte prescrição:
§ 1º A explicação pessoal é o espaço dentro da sessão destinado à manifestação do vereador sobre qualquer
assunto de interesse público;
§ 2º O tempo destinado à explicação pessoal não poderá exceder a 90 (noventa) minutos.
§ 3º Cada vereador poderá falar por no máximo 10 (dez) minutos.
§ 4º Só poderão se manifestar na explicação pessoal os vereadores que se inscreverem junto à Mesa
Diretora até a leitura do último requerimento apresentado durante o Grande Expediente.”
§ 5º Havendo mais de nove inscritos, o tempo previsto no § 2º deste artigo será dividido proporcionalmente
entre os interessados.”
Art. 8º O art. 26 da Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 26 Por proposta de um Vereador ou por iniciativa do Presidente, e com a aprovação da Câmara, a
ordem dos trabalhos poderá ser invertida.”
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

   Câmara Municipal, 02 de maio de 2011.

Fuad Abrão Isaac
Presidente

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público e para o conhecimento de quem possa interessar
que a licitação supramencionada, tendo como objeto a escolha de proposta mais vantajosa para
contratação de empresa de radiodifusão, com alcance de pelo menos 70% do território do município
de Itapetininga para transmissão ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara
Municipal, bem como de outros eventos promovidos pelo Poder Legislativo foi revogada com base
nos artigos 49, caput e 64, § 2º da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993.

Itapetininga, 29 de abril de 2011.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Aviso de Revogação de Licitação Aviso de Revogação de Licitação
Pregão Presencial nº 01/2011 Pregão Presencial nº 01/201

Luta pela duplicação da Raposo
mobiliza Câmara de Itapetininga em

parceria com Câmaras da região
A luta pelo apressa-

mento da duplicação da Rodovia
Raposo Tavares entre Itapeti-
ninga e Araçoiaba da Serra vem
movimentando já há um longo
tempo, esforços e providências
dos vereadores itapetininganos.

Além do envio de re-
querimentos, gestões diretas e
manifestações públicas, a Câma-
ra Municipal de Itapetininga tem
acompanhado diretamente as
providências dos órgãos envol-
vidos.

Essa duplicação figura
hoje entre uma das principais rei-
vindicações de toda a região. Ela
é de vital importância para a ex-
tensão do processo de desen-

volvimento. Ao mesmo tempo
sem essa duplicação a Rodovia
Raposo Tavares nesse trecho é
uma estrada extremamente peri-
gosa que tem ceifado um grande
número de preciosas vítimas.

Por vezes surgem in-
formações do início imediato das
obras, informações essas que aca-
bam desmentidas logo depois
com apresentação de novas exi-
gências e novos entraves buro-
cráticos.

Nas últimas semanas,
a Câmara Municipal de Itape-
tininga tem enviado novos re-
querimentos tanto ao governo
do Estado como aos órgãos téc-
nicos e ambientais.  Nos próxi-

mos dias acontecerá uma reunião
do CONSEMA – Conselho Esta-
dual de Meio Ambiente que estará
sendo acompanhado atentamen-
te não só por vereadores da
Câmara Municipal de Itapetinin-
ga, como por edis de todas as
Câmaras Municipais das cidades
vizinhas.

Vale ressaltar que em
2009, foi ultrapassada a circulação
média de 8 mil veículos nessa via,
que constava do contrato entre o
Governo do Estado e a empresa con-
cessionária, como fator determi-
nante do início das obras.A
mobilização, o trabalho de reivin-
dicação e os protestos vão conti-
nuar até que a obra seja realizada.

A Câmara Municipal
de Itapetininga aprovou o Proje-
to de Resolução 04/2011, estabe-
lecendo que as sessões ordinárias,
com limite de duração máxima
de 4 horas serão realizadas às se-
gundas-feiras a partir das 19
horas.

Essas sessões trans-
correrão com a presença da mai-
oria absoluta dos membros da Ca-
sa, observando-se a seguinte or-
dem:
I – pequeno expediente
II – ordem do dia
III – grande expediente
IV – explicação pessoal

Findo o Pequeno Ex-
pediente a sessão poderá ser sus-
pensa por um prazo máximo de
até 20 minutos para fins de utili-
zação da Tribuna Livre. Finda a
Tribuna Livre, ou na hipótese
de sua inexistência, findo o Pe-
queno Expediente, seguir-se à
Ordem do Dia que será iniciada
com a verificação de presença
dos vereadores e terá por finali-

Alteração no regimento interno da Câmara
estabelece novo horário de realização das

sessões ordinárias
dade a apreciação de matérias
previamente informadas ao final
da sessão imediatamente ante-
rior.

Encerrada a Ordem do
Dia será dado início ao Grande
Expe-diente que se destina a:
I – leitura das indicações, fran-
queando-se a palavra aos seus au-
tores, pelo tempo máximo de 3
(três) minutos;
II – leitura, discussão e votação
dos requerimentos, pelo tempo
máximo de 5 (cinco) minutos
por requerimento;
III – leitura na íntegra e discussão
das respostas aos requerimentos
dos Vereadores, desde que a so-
licitação, obrigatoriamente, no
dia útil imediatamente anterior
à sessão ordinária, com a indi-
cação do número dos requeri-
mentos, num total de até 3 (três)
por Vereador, pelo tempo máxi-
mo de 5 (cinco) minutos por res-
posta; e
IV – Informações da Presidência
Esgotado o Grande Expediente

o presidente anunciará o início
da parte destinada à Explicação
Pessoal, que se instalará e se de-
senvolverá com qualquer número
de vereadores presentes obser-
vando-se a seguinte prescrição:
I – A explicação pessoal é o es-
paço dentro da sessão destinado
à manifestação do vereador sobre
qualquer assunto de interesse
público;
II – O tempo destinado à ex-
plicação pessoal não poderá
exceder a 90 (noventa) minutos.
III – Cada vereador poderá falar
por no máximo 10 (dez) minu-
tos
IV – Só poderão se manifestar
na explicação pessoal os vere-
adores que se inscreverem junto
à Mesa Diretora até a leitura do
último requerimento apresentan-
do durante o Grande expediente
V – Havendo mais de nove ins-
critos, o tempo previsto no §2º
deste artigo será dividido propor-
cionalmente entre os interessa-
dos.
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CIDADE LEGAL:

Secretaria de Esporte e Lazer realiza I
Torneio Seletivo de Natação neste sábado

A Secretaria de Es-
porte e Lazer, em parceria
com a APANI (Associação
de Pais de Nadadores de Ita-
petininga) e Clube dos Ban-
cários de Itapetininga, realiza
no próximo sábado (dia 7), o I
Torneio Seletivo de Natação.

A competição acon-
tece às 14horas na piscina do
Clube dos Bancários de Ita-
petininga e tem objetivo in-
centivar e promover a prati-

ca da modalidade, avaliar e
selecionar os participantes
para os Jogos Regionais de
Itapetininga. 

Outras informa-
ções na Secretaria de Espor-
te e Lazer, localizada na Av.
José de Moraes Terra, s/n,
Vila Barth, anexa ao Ginásio
de Esportes Ayrton Senna
da Silva ou pelos telefones
3271-7926 /3271-7342 ou
esporte@itapetininga.sp.gov.br.

No último domin-
go, dia 1º de Maio, feriado
em comemoração ao Dia do
Trabalhador, foi realizada a
final do Campeonato Muni-
cipal Interno Society, no
campo da Associação Des-
portiva dos Funcionários
Municipais- ADFM.

Final do Campeonato
Society Municipal Interno

A equipe campeã
foi o Grêmio, que venceu a
DUSP A, pelo placar de 4x2.

Já a disputa do 3º e
4º não aconteceu devido ao mau
tempo, mas pelo regulamento, o
3º lugar ficou com a equipe do
Departamento de Esporte e o 4º
Lugar para o DUSP B.

Foi realizado no
ultimo sábado (dia30), em
Capivari, a etapa de duplas
da Liga Paulista de Tênis de
Mesa. O evento contou com
a participação de diversas ci-
dades da região de Piraci-
caba.

Itapetininga este-
ve presente com os atletas
das escolinhas do Ginásio
Ayrton Senna e da EMEF
Maria Apparecida Idálio.
Confira os resultados:
RICHARD SILVA/ LUCAS
VITORELI 8º lugar categoria
mirim

Equipe de Tênis de Mesa de participa de etapa da
Liga Paulista

RAFAEL SANTOS /GUI-
LHERME RAFAEL 6º lugar
categoria pré-mirim
GABRIEL HENRIQUE /
GABRIEL RODRIGUES 5º
lugar categoria pré-mirim
OCTAVIO FELIPE/ABNER
DE CAMARGO 7º lugar
categoria mirim
JULIANA CAMARGO /
NATALY FERNANDA 2º
lugar pré-mirim feminino
NATALY FRANCINE/
ANDRESSA EIKO 4º lugar
categoria pré-mirim femini-
no
ANDRE LUIZ DUARTE/

IGOR GABRIEL CAMAR-
GO 6º lugar categoria mirim
KERLYN QUEIROZ/CESAR
BARBOSA 8º lugar
categoria adulto masculino
TIAGO NOGUEIRA
ABREU/ANDRE BALINT
DUARTE 10º lugar categoria
adulto masculino
GABRIEL TAMBELI /TIA-
GO HENRIQUE SANTOS 8º
lugar categoria juvenil
masculino
MATHEUS ANDRE /PAU-
LO HENRIQUE SANTOS 4º
lugar categoria infantil mas-
culino

BRUNA MIDORI/AMAN-
DA ADACHI 5º lugar cate-
goria adulto feminino
AMANDA CAMARGO /
ROBERTA CAROLINA 3º
lugar categoria adulto femi-
nino

Com esses resul-
tados Itapetininga ficou com
a terceira colocação geral no
evento.

O próximo desafio
da equipe será o pré-ran-
king da Federação Paulista
de Tênis de Mesa, a se rea-
lizar em Itatiba no próximo
sábado (dia 7).

No último sábado
(dia 30), a equipe de natação
de Itapetininga a APANI-
Associação de Pais de Na-
dadores de Itapetininga/
Prefeitura de Itapetininga/
Clube dos Bancários, parti-
cipou em São José dos Cam-
pos do Torneio Regional da
6ª Delegacia da Federação
Aquática Paulista. A com-
petição teve por objetivo
preparar alguns nadadores
do município, que farão par-
te da equipe dos Jogos Re-
gionais.

Confira os exce-

Equipe de Natação de Itapetininga participa do
Torneio Regional em São José dos Campos

lentes resultados:
Julio Moreira 1º lugar no 800
mts livre, 3º lugar nos
400mts livre e 5ª lugar nos
100 mts borboleta na cate-
goria Juvenil 2.
Juliana Medeiros Bacon, 1º
lugar nos 50 mts e 100 mts
peito na categoria Junior 2.
Alex Verrua 2º lugar nos 200
mts e 50 mts peito e 3º lugar
nos 100 mts peito na cate-
goria Juvenil 1 .
José Gustavo Moreira 1º
lugar no 800 mts livre, 2º
lugar nos 400mts livre, 6º
lugar nos 200 mts livre na

categoria Infantil 1 .
Fabio Modesto 3º lugar nos 50
mts livre  e 4º lugar nos mts
livre
Jaci Ferreira Neto 1º lugar
nos 800 mts livre, 2º lugar
nos 200 mts borboleta, e 6º
nos 50 mts livre, categoria

Junior 1.
As competições da

55ª edição dos Jogos Regionais
do Estado de São Paulo 2011,
irão acontecer no período de
julho em Itapetininga e devem
reunir 70 municípios, que
disputarão 22 modalidades.

Será realizado em
Itatiba, no próximo sábado
(dia 7), o pré-ranking da Fe-
deração Paulista de Tênis
de Mesa. O evento contará
com as principais forças da
região Sudoeste do Estado
de São Paulo. Os primeiros
colocados desta fase par-
ticiparão do Campeonato
Paulista, no fim do mês, dia
27.

Itapetininga será
representada pelos atletas
Natali Fernanda, Nataly

Itapetininga participa de
Pré-Ranking de Tênis de

Mesa em Itatiba
Francine, Juliana Camargo,
André Luiz Duarte, Rafael
Santos, Gabriel Santos, Ma-
theus André, Bruna Midori,
Amanda Adachi, Amanda
Freitas, Vinicius Piloto,
comandados pelo técnico
André Balint.

Segundo o treina-
dor da equipe, o evento é muito
forte e dará muita experiência
para os atletas que estão se
preparando para os Jogos
Regionais e para a Copa
Brasil no Guarujá.
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CIDADE EMPREENDEDORA:
Central de Atendimento da SABESP é
ampliada, gerando 40 novos empregos 

Na última segun-
da-feira (dia 2), na Central de
Atendimento da Empre-
sa Datamétrica, a Sabesp
(Companhia de Saneamento
do Estado de São Paulo) 
anunciou a ampliação do
atendimento telefônico de
sua Ouvidoria, que ago-
ra também passa a ser rea-
lizado em Itapetininga, já
responsável pelo atendi-
mento dos municípios do
interior e litoral do Estado
de São Paulo. 

Conforme informa-
ções passadas pela Compa-
nhia, no momento, este ser-
viço é necessário para suprir
a grande procura deste
atendimento pelos clientes,
que, em média, totalizam 1,5
mil ligações por dia. Em Ita-

petininga, foram criadzs 17
novas Posições de Atendi-
mento (PAs), que comple-
mentaram as dez PAs loca-
lizadas na cidade de Osas-
co. 

A ampliação do
sistema garantirá 40 novos
empregos, uma gran-
de oportunidade para os jo-
vens do município e da re-
gião. A Central de Atendi-
mento da Empresa Datamé-
trica, que presta serviço à 
Companhia de Saneamento
do Estado de São Paulo em
Itapetininga, inaugurada
em dezembro de 2009, já
possui uma equipe de 237
funcionários, em ge-
ral jovens do município, que
são responsáveis por aten-
der cerca de 20 mil ligações

por dia, de 329 municí-pios
do interior e do litoral pau-
lista. 

A Contact Center
da Sabesp disponibiliza di-
versas formas de contato,
como chat online, e-mail,
voz sobre IP e multimídia, o
que facilita a viabilização
das informações sobre os
serviços aos usuários.  Os
clientes do interior e litoral
podem utilizar o número
0800- 550195.

Já quem necessitar
dos serviços da Ouvidoria
da Sabesp deve ligar pa-
ra: 0800-0550565. O número
do Call Center é 0800-
0119911 e os casos de emer-
gência pelo 195. Outro canal
de atendimento é pelo site
www.sabesp.com.br. 

Todos os profes-
sores municipais já têm em
mãos mais uma ferramenta
aliada na hora de ensinar, os
notebooks, adquiridos pela
Administração Municipal a
fim de dispor aos educado-
res da Rede Municipal de
Ensino mais uma ferramenta
tecnológica que torne as au-
las mais atrativas, atuais, di-
nâmicas e também promova
a inclusão digital.

Os notebooks de-
vem auxiliar os profissionais
da educação na preparação
de aulas, realização de pes-
quisas e também em salas de
aulas, sendo de grande cola-
boração para desenvolvi-
mento ainda maior da educa-
ção no município.

Segundo a Admi-
nistração Municipal, ao
falar em investimentos em
educação, não se deve
atentar apenas em  reforma
e construção de escolas,
mas também em todas as
ações voltadas à formação
das crianças atendidas e

Administração Municipal conclui a entrega dos
notebooks para todos os professores da Rede

também à valorização do
professor e demais profis-
sionais de ensino. O uso do
computador na educação
ultrapassa as fronteiras do
educar convencional, dan-
do oportunidade às escolas
de renovar a forma de se tra-
balhar os conteúdos pro-
gramáticos. A informática na
educação possibilita ao
educando a construção do
seu conhecimento, transfor-
mando a sala de aula num
espaço real de interação, de
troca de resultados, e adap-
tando os dados à realidade
do educando.

Nos últimos anos,
a Prefeitura de Itapetininga
realizou diversos inves-
timentos na área tecnológi-
ca direcionada à educação,
como é o caso das lousas
digitais, que contribuem
muito para que as aulas de
informática e de outras dis-
ciplinas sejam mais atraen-
tes. Foram adquiridas 14 lou-
sas digitais, em 2010 e esse
número deverá ser ampliado

ainda mais, para promover a
inclusão digital.

Além disso, hoje a
Rede Municipal de Educa-
ção conta com 11 laborató-

rios de informática, número
este que deve aumentar com
a implantação de mais cinco
novas salas até o final do
ano.

CIDADE EDUCADORA

Neste sábado (dia
7), a Prefeitura de Itapeti-
ninga realiza a entrega de
quadra poliesportiva no
Distrito do Tupi.

Conforme dados
passados pela Secretaria de
Educação, o espaço, anexo
a EMEIF Eudóxia Ferraz, foi

Administração Municipal
entrega quadra

poliesportiva no Distrito
do Tupi neste a sábado

construído conforme as nor-
mas de acessibilidade e
conta com aproximadamen-
te 875m², vestiários, banhe-
iros, um investimento de R$
999.905,32 

A entrega oficial
da quadra acontece 10 ho-
ras, no Distrito do Tupi.
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CIDADE EDUCADORA

O Centro Profis-
sionalizante Municipal-
CEPROM, visando o empre-
endedorismo e a Geração de
Renda, organizou recente-
mente palestras com os
Agentes de Crédito do Ban-
co do Povo. A iniciativa foi
direcionada para os alunos
das áreas de Solda Elétrica,
Costura Industrial, Eletrici-
dade Residencial, Mecânica
de Autos e Tornearia Me-
cânica.

Dia do Pau-Brasil é comemorado em
escola municipal

Numa realização da
Prefeitura de Itapetininga em
parceria com o Instituto Pla-
neta Terra e Sabesp, em alu-
são ao Dia do Pau-Brasil, co-
memorado no dia 3 de maio,
alunos da EMEF Professora
Rosa Badin Vieira, do Jardim
Shangrilá, realizaram o
plantio de uma muda de Pau-
Brasil.

Esta árvore, que
simboliza e dá nome ao País,
alcança entre dez a quinze
metros de altura. Ela é
comumente encontrada na
Mata Atlântica e podia ser
encontrada por quase toda
a costa brasileira. Hoje, en-
contra-se na lista de espé-
cies ameaçadas de extinção,
devido à exploração indis-

criminada e ao des-mata-
mento da reserva nativa.

Na manhã de se-
gunda-feira (dia2), foi mi-
nistrada uma palestra pelo
presidente do Instituto
Planeta Terra, Paulo Roberto
Saponga de Oliveira, sobre
o tema Semana do Pau Bra-
sil. Ele também explanou so-
bre outros assuntos relaci-
onados ao meio ambiente,
como a preservação da
água. Assistiram à palestra
cerca de 250 alunos, do 2º
ao 5º ano.

O plantio foi reali-
zado no Parque de Recre-
ação da Escola pelos alunos
do 4º ano e contou com a
participação de autoridades,
professores e alunos.

CIDADE EMPREENDEDORA:

CEPROM recebe palestra do Banco do Povo
Durante os dias de

palestras foram abordados
temas sobre quais são as
principais linhas de crédito
que são possíveis de ser
realizadas, quais os valores
que podem ser empres-
tados, quantas parcelas
para pagamentos, documen-
tos necessários, objetivo
dos empréstimos,entre ou-
tras informações.
Banco do Povo

O Banco do Povo

de Itapetininga foi recen-
temente o 5º colocado no
Estado e 3º colocado na re-
gião com cidades de até 300
mil habitantes, com maior
número de empréstimos que
totalizaram R$ 1.012.178,00.

O Banco do Povo
está localizado à Rua Cam-
pos Sales nº 230 e funciona
nos horários das 9 às 16
horas. Outras infor-mações
pelo telefone: 32727653 ou
itapetininga@bancodopovo.sp.gov.br
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CIDADE EMPREENDEDORA:

Posto do Sebrae realizará palestra sobre
“Administração da Produção”

No próximo dia 17
de maio, o Posto do Sebrae
Itapetininga realizará a pa-
lestra “ Administração da
Produção”.  O encontro terá
como intuito discutir sobre
a importância de planejar e
controlar o processo produ-
tivo como forma de garantir
o sucesso do empreen-
dimento. Além de abordar
sobre a  importância de defi-
nir a capacidade de produ-
ção, visando o cumprimento
de prazos e quantidades
acordadas com os clientes.

Os participantes
receberão ainda orientações
sobre correção de erros e
desvios de produção, para
realização de adaptações em
máquinas e equipamentos
como forma de corrigir even-
tuais gargalos na produção

e problemas na qualidade
final dos produtos. Sen-
sibilização para treinamento
do pessoal e aproveita-
mento de toda a capacidade
instalada da empresa.

Os interessados
em participar devem se
inscrever até 11 de maio, às
16h no Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor, locali-
zado à Rua Campos Sales,
230, Centro. Outras informa-
ções pelo telefones: (15)
3272-9210 / 32729218

Serviço:
Data: 17 de maio às 19h
Local: Associação Comer-
cial de Itapetininga - Rua
José Bonifácio, 608, Centro
Inscrições: até dia 11/05 às
16h
Carga horária: 2 horas

CIDADE EMPREENDEDORA:

O Centro Educa-
cional Profissionalizante
Municipal/Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(CEPROM/SENAI) abre
segunda-feira (dia 9), as
inscrições para o curso
“Projeto Operador de
Empilhadeira”. As inscri-
ções se encerram no dia 20
de maio.

Serão oferecidas 100
vagas, distribuídas nos perío-
dos da manhã (8h às 11h), tar-
de (13h às 17H) e noite (19h
às 22h). As Tur-mas serão
divididas da seguinte forma:
2ª a 6ª
30 de maio à 10 de junho, 13
de junho a 28 de junho e 4
de julho a 15 de julho
Sábados:
18 de junho a 16 julho (ma-
nhã e tarde)

Curso de Operador de Empilhadeira abre as
inscrições a partir de segunda-feira

Para efetuar as ins-
crições, os interessados de-
vem comparecer a unida-de,
localizada à Rua Agenor Vi-
eira de Moraes, 135 – Jardim
Vieira de Moraes, portando
RG, CPF ou CNH e compro-
vante de endereço.

O CEPROM/SE-
NAI está aberto de segunda
a sexta das 8:00 às 11 horas,
das 14 às 17 horas e das 19
às 21 horas. O valor do cur-
so, é uma matrícula de R$
95,00 e 2 parcelas de R$
80,00. Vale lembrar, que o in-
teressado deverá pagar a
matrícula e deixar cheque
pré-datado para 30 dias
após o início do curso. O
curso tem carga horária de
35 horas. Outras infor-
mações poderão ser obtidas
pelo telefone: (15) 3273.2929.
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CIDADE EDUCADORA E SAUDÁVEL

Levando-se em
consideração o grande nú-
mero de acidentes domés-
ticos registrados envolven-
do crianças e adolescentes,
principalmente no período
de férias escolares, quando
os filhos ficam em casa para
os pais trabalharem, será de-
senvolvido o Projeto Samu-
zinho, numa parceria entre
as Secretarias Municipais
de Saúde e de Educação.

Neste projeto, as
crianças assistirão a pales-
tras com profissionais do
SAMU – Regional de Itape-
tininga, além de dinâmicas
de grupo, atividades com si-
mulado, gincanas e visitas
complementares. Serão utili-
zadas técnicas de dança e
teatro para melhor compre-
ensão dos participantes.

Foram escolhidas,

Projeto Samuzinho será desenvolvido em 15
escolas da Rede Municipal

estrategicamente, 15 Unida-
des Escolares da Rede, si-
tuadas em bairros onde
ocorrem maior índice de tro-
tes e ocorrências pelo telefo-
ne 192. O foco será em crian-
ças de 7 a 12 anos, que
aprenderão como prevenir
acidentes domésticos, no-
ções básicas de primeiros
socorros, cidadania, resgate
de valores morais e espiri-
tuais.

As ações serão de-
senvolvidas no período da
manhã, das 8 às 12h, e no
período da tarde, 13h30 às
17h30. As escolas que par-
ticiparão do Projeto Samuzi-
nho são:
EMEF Edison de Abreu
Souza – 9/5
EMEF Profa. Hilda Weiss
Trench – 11/5
EMEF Profa. Jandyra Vieira

Marcondes – 13/5
EMEF Prof. José Gomes da
Silva Neto – 16/5
EMEF Profa. Julieta Rolim da
Silva – 19/5
EMEF Profa. Maria
Aparecida Brisola FRanci –
20/5
EMEF Profa. Maria
Aparecida Idálio – 23/5
EMEF Profa. Maria Cecília
Rolim Nalesso – 25/5
EMEF Profa. Nazira Iared –
27/5
EMEF Profa. Rosa Badin –
30/5
EMEF Profa. Selma Neli
Pranches de Oliveira – 1/6
EMEF Profa. Therezinha A.
Esteves Soares – 3/6
EMEF Profa. Zarife Yared – 6/6
EMEF Prof. Francisco Fabiano
Alves – 8/6
EMEIF Profa. Loide Lara – 10/
6

CIDADE SOLIDÁRIA

Fundo Social de Solidariedade realizou a entrega dos
alimentos arrecadados durante o “Show da Vale”

Na tarde desta qui-
nta-feira (dia 6), o Fundo So-
cial de Solidariedade ( FSS)
de Itapetininga realizou a en-
trega dos alimentos arreca-
dados com a entrada “Show
da Vale”, que aconteceu no
último domingo ( dia 1º) no
Recinto de Exposições Acá-
cio de Moraes Terra, dura-
nte a 42ª ExpoAgro. 

No total foram dis-
tribuídas 15 toneladas de ali-
mentos, para 11 entidades
assistências do município.

Foram beneficia-
das com os alimentos os So-
pões do Monte Santo, São
João, Santo Antonio, Vila
Regina, André Franco, Vila
Nastri, Igreja Presbiteriana,
Igreja do Evange-lho Qua-
drangular, SOS, Projeto “

Nova Vida” e Geapa. A en-
trega foi realizada na presen-
ça de representantes da FM
Vale Verde, do Sindicato
Rural de Itapetininga e do
Tiro de Guerra.

Durante o evento
a Primeira Dama e Presidente
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Angela Ramalho,
comentou a importância das
doações, “ Itapetininga  e to-
da região mostrou, mais
uma vez, seu bom coração,
sua compaixão pelo próxi-
mo. Muita gente se compa-
deceu com a causa e foi
prestigiar aquele belíssimo
evento, contribuindo , doa-
ndo mantimentos, que fo-
ram destinados a entidades
e sopões do município, que
assim como nós, do Fundo,

lutam diariamente para
ajudar os mais necessitados
do município. Eu só tenho
que agradecer muito a todos
que doaram os alimentos
que, com certeza irá ajudar
acabar com a fome de
muitos”, comentou.

A Presidente do
Fundo Social de Solidarie-
dade também aproveitou a
ocasião e agradeceu a emis-
sora de rádio e demais cola-
boradores pela inicitaiva
“Temos que parabenizar e
agradecer a FM Vale Verde
pela iniciativa solidária com
aqueles que mais precisam
e também pelo lindo evento
que organizou. Também não
podemos deixar de falar dos
nossos amigos, parceiros,
pois  este trabalho não seria

possível sem a união e a
colaboração do Sindicato
Rural de Itapetininga, dos
nossos queridos atiradores

do Tiro de Guerra que sem-
pre estão ao nosso lado nas
campanhas que realizamos
e também a toda nossa

equipe, que sempre estão
dispostos a fazer o bem sem
olhar a quem”, comentou a Pre-
sidente do FSS de Itapetininga.
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CIDADE EDUCADORA

Em meio à com-
petitividade do mercado de
trabalho, possuir um curso
técnico ou superior no cur-
rículo pode significar a ga-
rantia  de um emprego num
processo seletivo ou mesmo
a evolução dentro de uma
empresa.

Devido a isto, os
cursos técnicos e superiores
são cada vez mais valoriza-
dos pelas empresas, uma
vez que é fonte de atualiza-
ção, de crescimento no tra-
balho e também ajudam a
ampliar a rede de contatos,
além de serem importantes
para um candidato que dis-
puta aprovação em concur-
sos públicos. 

Em Itapetininga,
quatros instituições gratui-
tas de renome estão ou irão
abrir  as inscrições para o
processo seletivo. Confira:
ETEC:

As ETECs (Esco-
las Técnicas Estadu-
ais)estão com as inscrições
abertas para o segundo se-
mestre de 2011. A ETEC
Profº Edson Galvão, está
oferecendo vagas no En-
sino Médio, Paisagismo,
Agronegócio, Agropecuá-
ria, Agroindústria Meio Am-
biente e Turismo Receptivo.

Além disso, tam-
bém estão sendo disponi-
bilizado o curso de Agrone-
gócios que será ministrado
na Escola Municipal Deo-
clécia de Freitas, no Distrito
do Gramadinho, através de
classe descentralizada e
também os cursos de Téc-
nico em Enfermagem e Téc-
nico em Segurança do Tra-
balho,  da nova Escola Téc-
nica, que está sendo cons-
truída no Bairro da Chapa-
dinha e deve funcionar pro-
visoriamente no Polo

Confira as instituições de educação
gratuitas que estão com as inscrições

abertas
“Chopin Tavares de Li-
ma”.O exame será no dia 19
de junho.

Para se inscrever
em um dos cursos técnicos
que serão oferecidos no se-
gundo semestre, o candida-
to precisa ter concluído ou
estar cursando a partir do 2º
ano do Ensino Médio regu-
lar. As inscrições, exclu-
sivamente pela internet, no
www.vestibulinhoetec.com.br,
vão até 20 de maio – no
último dia, o prazo termina
às 15 horas. O Manual do
Candidato estará disponí-
vel para download neste
site.

O candidato preci-
sa preencher a ficha de ins-
crição eletrônica e imprimir
o boleto bancário para pa-
gamento da taxa de inscrição
no valor de R$ 25, em
dinheiro, em qualquer agên-
cia bancária.
IFSP:

A partir do dia 23,
o  IFSP (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo) abrirá
as inscrições para o pro-
cesso seletivo do 2º Semes-
tre de 2011.Serão oferecidas
40 vagas para cada uma das
turmas dos cursos técnicos:
Manutenção e Suporte em
Informática (período da
tarde), Edificações (notur-
no) e Mecânica (tarde  nos
períodos da tarde e da noite).

A novidade para
esse processo seletivo são
os dois cursos técnicos à
distância, Informática para
Internet e Administração,
cada um com 50 vagas. As
aulas desses cursos serão
realizadas no Polo Chopin
Tavares de Lima- Univer-
sidade Aberta do Brasil, em
Itapetininga.

Para participar dos

cursos presenciais, o
candidato deve ter concluí-
do o primeiro ano do ensino
médio e estar matriculado no
segundo ou terceiro ano do
ensino médio. Já  nos cursos
técnicos à distância é
preciso ter concluído  o
ensino médio e ter, no
mínimo, 18 anos até a data
da matrícula.

As inscrições de-
vem ser feitas pelo
site www.vestibularifsp.com.br,
a partir do dia 23 de maio.

Os candidatos de
baixa renda, podem solicitar
a isenção da taxa de ins-
crição. A prova será realiza-
da no dia 10 de julho, às 13h.

O manual do
candidato, contendo todas
as informações sobre o
processo seletivo, estará
site www.vestibularifsp.com.br.

O IFSP atende Ita-
petininga e toda região e
está localizado na Avenida
João Olímpio de Oliveira,
telefone 33769260. Central
de informações: (11) 3471-
6125 (Capital) e 0800-
7227225 (demais localida-
des). 
FATEC:

A Fatec (Faculda-
de de Tecnologia) de Itape-
tininga realiza até o dia 8 de
junho as inscrições para o
vestibular Fatec 2º Se-mes-
tre/2011, para os cursos gra-
tuitos de Agronegócios,
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas e Comércio Ex-
terior. 

A prova será rea-
lizada no dia 3 de julho. Para
se inscrever é necessário
preencher a Ficha de
Inscrição no
site www.vestibularfatec.com.br e
o questionário socioeconô-
mico, imprimir o boleto e pa-
gar a taxa no valor de R$ 70,

em qualquer agência bancá-
ria.

O Manual do Can-
didato, que traz todas as
datas, normas e orientações
para o processo seletivo,
está disponível para dow-
nload gratuito no
site www.vestibularfatec.com.br.

Ao todo estão
sendo oferecidas 240 vagas
 e para se inscrever os inte-
ressados devem acessar o
www.vestibularfatec.com.br
 . Informações podem ser
obtidas na FATEC, localiza-
da na Rua João Vieira de Ca-
margo, 104 – Vila Barth.  ou
através do telefone (15)
3272-7916.
UTFPR:

Até o próximo dia
11 de maio, a UTFPR (Uni-
versidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná) está com as
inscrições abertas para cur-
sos superiores de especia-
lização à distância de Ges-
tão Pública Municipal e
também de Ensino de Ci-
ências, que funcionam no
Polo “Chopin Tavares de Li-
ma”, UAB (Universidade
Aberta do Brasil).

Os candidatos in-
teressados devem realizar a
inscrição online pelo site:
Http://ead.utfpr.edu.br no
link inscrição e entregar os
documentos exigidos,
dentro 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, loca-
lizado à Rua Cyro Albuquer-
que, 4750, Bairro Taboão-
zinho.
Conheça um pouco 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 exer-
cício de função pública.

Ensino de Ciên-

cias- São 50 vagas. O curso
tem como objetivo capacitar
professores das áreas de
ciências que atuam nos
níveis de ensino fundamen-
tal, médio e superior na arte
de ensinar. 

A taxa de ins-cri-
ção para ambos os cursos é
no valor de R$ 45,00.
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Tome Nota!
A Prefeitura de Itapetininga está com uma oportunidade

para você que tem interesse em trabalhar como tutor
presencial ou como docente.

A Universidade
Tecnológica Federal do Pa-
raná e a Universidade Fe-de-
ral de São Carlos estão com
as inscrições abertas para o
processo seletivo de tutor
presencial para os cursos à
distância, ministrados no
Polo Municipal Chopin Ta-
vares de Lima - UAB (Uni-
versidade Aberta do Brasil).

Além disso, a Fa-
culdade Tecnológica está
selecionando candidatos
para docentes na unidade de
Itapetininga. Confira:
FATEC
A FATEC(Faculdade de Tec-
nologia) de Itapetininga está
com o período de inscrição
aberto para docentes em mi-
nistrar aulas para o curso de
Análise e Desenvolvimento
de Sitemas(Inglês I e II -
); Comércio Exterior (Inglês
I e II, III e IV, V e VI, VII e
VIII); Agronegócio(Inglês I,
II, III, IV); Agronegócio
(Gestão da Produtividade na

Agroindústria e Projeto de
Produto Agroindustrial I e
II) 

O interessado de-
ve comparecer até o próximo
dia 13,  a Secretaria Acadê-
mica da Faculdade de Tecno-
logia de Itapetininga -
“Profº. Antonio Belizandro
Barbosa Rezende”, localiza-
da a Rua João Vieira de Ca-
margo, 104, Vila Barth, e re-
alizar sua inscrição. Outras
informações podem ser obti-
das pelo telefone 3272.7916
UTFPR

Até o próximo dia
11 de maio, a UTFPR (Uni-
versidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná)  está com
as inscrições abertas para a
seleção de tutor presencial
da modalidade de educação
a distância dos cursos de
especialização em Gestão
Pública Municipal e de
Especialização em Ensino de
Ciências.

Os candidatos in-

teressados devem realizar a
inscrição online pelo
ead.utfpr.edu.br no link
inscrição e entregar os do-
cumentos exigidos, dentro
do período determinado, no
Polo Chopin Tavares de Li-
ma, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 12 horas, 14
às 22 horas.

A seleção dos can-
didatos inscritos será feita
por meio de processo de
classificação. Após esse
processo será realizada uma
entrevista com os cinco
primeiros colocados, com o
propósito de compor o
quadro de tutores presen-
ciais da UTFPR. Esta etapa
é eliminatória e clas-
sificatória. A lista dos candi-
datos selecionados e horá-
rio para as entrevistas serão
divulgados no site no dia 14
de junho. O resultado final
da seleção será divulgado
em 4 de julho.Os tutores se-
lecionados receberão uma

bolsa mensal de R$ 765,00. 
UFSCAR

Já a UFSCAR (Uni-
versidade Federal de São
Carlos), até o dia 16 de maio,
realiza as inscrições para o
processo seletivo para tu-
toria presencial para o curso
de especialização em Educa-
ção para Relações Étnico-
raciais.

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

Para participar, o
candidato deve realizar a
inscrição, no período de 2 a
16 de maio, e seguir o se-
guintes procedimentos,
acessar o endereço eletrô-

www.sead.ufscar.br/menu/
editais  e preencher a ficha
de inscrição online.

Após esse proces-
so, o  candidato deverá
providenciar os documen-
tos necessários e enviá-los
ao endereço da UFSCAR
pelo Correio (SEDEX). 
Universidade Federal de
São Carlos  - Rodovia
Washington Luis, km 235 

São Carlos- São Paulo-
Brasil - Cep: 13565-905 / Se-
cretaria Geral de Educação
a Distância

A Universidade
Aberta do Brasil- Polo Cho-
pin Tavares de Lima- Ita-
petininga, está localizada à
Rua Cyro Albuquerque,
4750, Bairro Taboãozinho.

Outras informa-
ções  3273-4466.

CIDADE SOLIDÁRIA

A Presidente do
Fundo Social de Solidarie-
dade, Lu Alckmin, e o Gover-
nador Geraldo Alckmin lan-
çaram nesta quinta-feira ( dia
5), a Campanha do Agasalho
2011, no Palácio dos Ban-
deirantes. A apresentadora
Hebe Camargo, madrinha da
ação, também participou do
evento.

Com o slogan “Ro-
upa boa, a gente doa”, o lan-
çamento contou com a par-
ticipação das primeiras da-
mas do Estado, inclusive de
Itapetininga, Ângela Rama-

Primeira Dama de Itapetininga participa de lançamento
da Campanha do Agasalho 2011 em São Paulo

lho.
Em Itapetininga,

toda a renda arrecadada du-
rante o Chá beneficente, no
último sábado (dia 30), será
revertida para a aquisição
de cobertores. Este ano, de-
vido ao grande número de
peças arrecadadas durante
o mês de janeiro, na Cam-
panha “Itapetininga Solidá-
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 co-
leta da campanha, que esta-
rão disponíveis em vários
pontos da cidade a partir
desta segunda-feira (dia 2).

Ao todo, 100 caixas
de coleta estarão dispostas
pelo município e no FSS, lo-
calizado na “Estação Solida-
riedade”, localizada à Praça
Gaspar Ricardo, s/nº, centro
(antiga estação da FEPASA).
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CIDADE EMPREENDEDORA:

Nova fábrica da Duratex em Itapetininga
irá gerar 800 empregos ao município

Itapetininga é re-
conhecida na região e em
todo Estado de São Paulo
como Polo Moveleiro. A re-
ferência lhe foi concedida
devido ao número conside-
rável de empresas do setor
instaladas no município.

Na última semana,
a Administração Municipal

anunciou que o município,
a partir do ano que vem, con-
tará com mais uma fábrica de
uma grande indústria move-
leira, a Duratex.

Considerada a
maior fabricante de painéis
de madeira industrializada, a
empresa confirmou que irá
construir duas novas unida-

des no País, uma delas será
implantada em Itapetininga.

Ao todo será um
investimento na ordem de
1,2 bilhão de reais para a
construção das duas novas
empresas.

Em Itapetininga, o
projeto, orçado em mais de
R$ 500 milhões, irá gerar ao

município 800 vagas de
emprego, sendo 200 diretos
e outros 600 de forma indi-
reta, produzindo por ano 520
mil metros cúbicos de mate-
rial. Instalada em Itapetinin-
ga há quase onze anos, a
atual empresa possui hoje
360 funcionários diretos e
sua produção é de 420 mil

metros cúbicos de painéis
de madeira prensada para a
fabricação de móveis.

Os trabalhos de
terraplenagem desta nova
unidade em Itapetininga já
foram iniciadas e a previsão
é que as obras sejam con-
cluídas no final de 2012.

Segundo a Admi-

nistração Municipal, a che-
gada deste novo empreen-
dimento marca o início de um
ousado projeto que prevê a
criação e consolidação da in-
dústria moveleira em Itape-
tininga e região, sendo também
um atrativo para a vinda de
outras empresas, criando assim
um complexo no setor.
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