


PÁGINA 2 6 DE AGOSTO DE 2011

Editorial

Semanário Oficial de Itapetininga

Nesta semana, o
Semanário Oficial de Itapeti-
ninga vai fa-lar novamente
sobre moradia. Na última
quinta-feira (dia4), o Gover-
nador em Exercício, Guilher-
me Afif  Domingos, veio a
Itapetininga realizar a en-
trega oficial das 100 casas

do Conjunto Habitacional
“Itapetininga I” aos mo-ra-
dores do Distrito Rechã. Os
detalhes o leitor acom-panha
nesta edição, que também
tem uma matéria sobre a en-
trega oficial à comunidade
da EMEF Benedita Vieira A.
Madalena e da Quadra Poli-

esportiva Giuliano Fontes
Poles, na Vila Florestal.

Esta edição tam-
bém traz uma matéria sobre
o atleta do Tê-nis de Mesa
que disputará o Aberto do
Brasil, a 2ª fase da Campa-
nha Contra Poliomielite, a
implantação do Viveiro de

Mudas e a 2ª fase do IFSP,
Campus de Itapetininga.

Estas e outras
notícias do Executivo, você
leitor acompanha aqui, no
Semanário Oficial de Itape-
tininga.

Uma semana de
bênçãos e até a próxima.
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Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 01/08/2011.
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA;
Roque Rolim Guilherme, vice presidente, representante da Associação de Proteção do Rio Itapetininga;
Paulo Rubens Soares Hungria Neto, primeiro secretário, representante da OAB; Bruna C. Ventura Camargo,
supervisora da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante
da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club; Salete
Margarida e Graziela Rodrigues, ambas representantes da UIPA - União Internacional de Proteção aos
Animais.
Recursos analisados:
- Ofício - Paróquia Nossa Senhora das Estrelas – vistas ao Conselheiro José Carlos de Jesus;
- Protocolo nº 174 – Sr. Wilson Antonio, deferido mediante compensação na razão de 1 x 1 (plantio de
uma árvore para cada supressão).
Denúncia:
- Lançamento de esgoto em manancial nas proximidades da Vila Palmeira - condições insalubres. Concedido
o prazo de 30 dias para a SABESP realizar as providências necessárias.
- Dr. Waldomiro de Carvalho reiterou a denúncia da ocorrência de plantas invasoras em APP da Marginal
dos Cavalos. Concedido prazo de 30 dias para a Prefeitura Municipal de Itapetininga realizar as providências
necessárias.
- A UIPA denunciou a utilização de bezerros recém nascidos para transporte de resíduos sólidos pelos
carroceiros.
Andamento:
- O Projeto de Manejo do Parque Ecológico Municipal – São Francisco de Assis foi protocolizado na
Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
- Foi aprovado pelo COMDEMA o conteúdo do folder sobre arborização urbana elaborado pela EMA.

Vigilância Epidemiológica – setor de Controle de Zoonoses
Despacho da Diretoria – 03 de agosto de 2011

Serviços Relacionados à Saúde
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 59/11, Proc. 59/11, AIF nº154, Benedito Oliveira).

Adriana A. Simões
Coordenadora do Controle de Zoonoses

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 476 ao
proprietário do imóvel sito a Rua João Olimpio de Oliveira, lotes 12 e 13, quadra 01, Vila Harmonia, com
inscrição cadastral 01.13.042.0204.001 e 01.13.042.214.001, no valor de R$ 603,00 (seiscentos e três
reais), tendo em vista que deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o muro
frontal e o passeio público no referido imóvel.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 468 ao
proprietário do imóvel sito a Rua João Mendes de Moraes, lote 09, quadra 03, Vila Nova Itapetininga,
com inscrição cadastral 01.12.089.0132.001, no valor de R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o
muro frontal e o passeio público no referido imóvel.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 470 ao
proprietário dos imóveis sito a Rua Acácio de Moraes Terra, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, quadra
G, Vila Macia, com inscrição cadastral 01.08.041.0194.001; 01.08.041.0153.001; 01.08.041.0143.001;
01.08.041.0133.001; 01.08.041.095.001; 01.08.041.0057.001; 01.08.041.0047.001;
01.08.041.0037.001, no valor de R$ 2.412,00 (dois mil quatrocentos e doze reais), tendo em vista que
deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o muro frontal e o passeio público
nos referidos imóveis.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 666 ao
proprietário do imóvel sito a Avn. Nisshimbo do Brasil, n. 767, Vila Barth, com inscrição cadastral
01.11.091.0500.001, no valor de R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o passeio público no referido
imóvel.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 475 ao
proprietário do imóvel sito a Rua Afonso Samarco, n. 345, Jardim Maricota, com inscrição cadastral
01.08.117.0137.001, no valor de R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o muro frontal e o passeio
público no referido imóvel.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE AUTUAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 479 ao
proprietário do imóvel sito a Rua Eugenio Pereira Pinto, lote 27, quadra F, Jardim Morada do Sol, com
inscrição cadastral 01.13.205.0242.001, no valor de R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir com o art.1º da Lei 4.026/97, deixando de construir o
muro frontal e o passeio público no referido imóvel.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Mathias Cheque
de Campos, lote 01, quadra B, Pq Residencial Cambuí, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.09.420.0032.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Mario de Oliveira
Prestes, lote 24, quadra D, Pq Residencial Cambuí, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.09.422.0251.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua José Raymundo
Domingues, lote 04, quadra 01, Vila Prestes, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.03.019.1270.001,
a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Anice Miguel
Yared, lote 01, quadra H, Jardim Morada do Sol, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.13.207.0112.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Orlando Aguiar de
Oliveira, Jardim santa Inês, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.02.540.0010.001, a proceder a
construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Tadao Toyota, Pq
Residencial Cambuí, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.09.419.0033.001 e 01.09.419.0041.001,
a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, por lote, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais
penalidades previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Avn. José de Almeida
Carvalho, Vila Aparecida, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.07.038.0320.001, a proceder a
construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

ATOS DO EXECUTIVO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Maria Tereza,
parte do lote 02, quadra B, Jardim Leonel, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.01.067.0295.001,
a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Antonio Tavares
da Rosa, lote 12/A, quadra B, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.03.107.0140.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Valdemir Panelli
das Dores, lote 28/B, quadra G, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.03.074.0356.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Lopes
Vieira, lote 13, quadra 18, Vila Regina, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.01.065.0101.001, a
proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua João Batista
Peres, lote 05, quadra E, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.03.072.0072.001,
a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Lopes
Vieira, lote P/13, quadra 15, Vila Regina, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.01.093.0392.001,
a proceder a construção do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua João Bianco
Sobrinho, lote 01, quadra J, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.09.077.0044.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Antonio Tavares
da Rosa, lote 04, quadra B, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.03.107.0060.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.

Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Avelino Cesar,
lote 02, quadra 02, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.08.051.0176.001, a proceder
a construção do passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta
publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Antonio Tavares
da Rosa, lote 04, quadra B, Jardim Casa Grande, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.09.420.0032.001, a proceder a construção do muro e do passeio publico no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Tadao Toyota,
lotes 01 e 02, quadra A, Parque Residencial Cambuí, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.09.419.0033.001 e 01.09.419.0041.001, respectivamente, a proceder a construção do muro e do
passeio publico no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos
termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) vezes o UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades
previstas em lei.
Setor de Fiscalização de Obras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS CARNÊS DE TRIBUTOS

MOBILIÁRIOS, ISSQN ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2011
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTIFICA  os contribuintes  da
distribuição e dos vencimentos de seus respectivos carnês de Tributos Mobiliários ( TLF- Taxa de Licença
de Funcionamento e demais taxas, ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) Fixo
correspondente ao exercício de 2011.
 Os carnês serão entregues de forma simples pelo Correio, observando-se os respectivos endereços
conforme constam nos registros mobiliários cadastrados nesta Prefeitura, na forma abaixo:
I-O vencimento da parcela única (com desconto de 10 %) e da primeira parcela (sem desconto) será no
dia 16/08/2011;
II-A última data prevista para entrega dos carnês será até 06/08/2011;
III-A última data para protocolar IMPUGNAÇÃO será dia 16/08/2011;
IV-Os carnês de que trata este Edital, referente ao exercício de 2011, serão entregue de forma simples, sem
declaração de recebimento por parte do contribuinte. Assim, é importante a atenção dos Senhores
Contribuintes às datas acima indicadas;
V-Os Contribuintes que não receberem seus carnês até a data acima indicada, deverão requerer a segunda
via dos mesmos, munidos do carnê do exercício anterior, seus documentos pessoais e comprovação de
endereço;
VI-O atendimento ao público está localizado no Paço Municipal (Praça dos Três Poderes, 1000-Jardim
Marabá), Setor de Cadastro Mobiliário, andar térreo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das
09:00 as 17:00 horas ou informações pelo telefone (15)3376-9600 ramais 9612 e 9595

Newton Cavalcanti de Noronha
Secretário de Administração e Finanças

* ESTÃO ABERTAS AS INCRIÇÕES PARA AVALIAÇÕES DA APAE DE ITAPETININGA ÀS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, A PARTIR DO DIA 01 DE AGOSTO, TENDO ENCERRAMENTO
EM 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
 
AS AVALIAÇÕES SERÃO AGENDADAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2011.
 
INTERESSADOS LIGAR PARA (15) 3273-1302 - 3273-2375 FALAR COM RAFAELA OU ROSELI

EXTRATO DE ADITAMENTO  Nº 02/2011
CONCEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
CONVENENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 120.000,00.
ASSINATURA: 07/07/2011
OBJETO: Incluir no  Convênio Nº 01/2009,  o Projeto de Implantação de um Núcleo de Apoio à Saúde da
Família - NASF   no Programa Municipal da Saúde da Família, já existente e adequar o Plano de Aplicação
dos Recursos Financeiros e o respectivo Cronograma de Desembolso.
VIGÊNCIA: 31/12/2011

Extrato de Convênio - Federal
Convênio Federal  nº45/2011 - Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Centro Social Irmã Madalena . Objeto: a execução do Programa PAIF-
Programa de Atenção Integral à Família - Proteção Social Básica.  Valor estimado em R$ 654.351,62
(seiscentos e cinqüenta e quatro mil trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos).Vigência:
01/04/2011 a 31/12/2011.

Extrato de Convênio – Federal
Convênio SMPSI nº.46/2011, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
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da Promoção Social, Conveniada: Instituto Geração - Unidades Produtivas, Objeto: EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS INDIVÍDUOS, CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM SEUS DIREITOS VIOLADOS- CREAS –CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no valor estimado de até R$256.792,43 (duzentos e
cinqüenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)  para o exercício de 2011.
Vigência: 01/07/2011 até 31/07/2012.

Extrato de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 01/2011 do Convênio SMPSI nº 09/2011, Convenente: Prefeitura do Município de
Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Promoção Social da
Imaculada. Objeto: Prestação de Serviços de Proteção Social Básica, voltado ao desenvolvimento de
atividades socioeducativas, de caráter preventivo em horário complementar ao das aulas junto a criança
na faixa etária de 06 a 12 anos de ambos os sexos. Altera-se a cláusula terceira do convênio original onde
passa ter a seguinte redação: Fica acrescido o valor de R$ 31.050,00 ( trinta e um mil e cinqüenta reais )
ao valor do convênio original . Altera-se a cláusula Sétima que passa a ter a seguinte redação: fica
prorrogada a vigência para o período de 01/08/2011 a 31/12/2011.  Das Obrigações comuns dos partícipes
: Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas
no instrumento original. E por estarem assim ajustadas firmam os partícipes o presente instrumento.

Fatec Professor Antônio Belizandro Barbosa Rezende comunica:
Acha-se aberto na Fatec Professor Antônio Belizandro Barbosa Rezende, situada à Rua; João Vieira de
Camargo, nº 104, Bairro Vila Barth, Itapetininga SP, o convite nº 001/2011 disciplinado pela Lei 8.866/
93 e suas alterações, para concessão de uso do Recinto e das Instalações para exploração dos serviços da
Cantina nas dependências da FATEC Itapetininga, com encerramento marcado para o dia 17/08/2011, no
horário das 10h00. O Edital na íntegra será fornecido até o dia 16/08/2011, no horário das 08h00 às
17h00, na FATEC – Diretoria Administrativa
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PORTARIA Nº 272, DE 2 DE AGOSTO 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:
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVENTUAL
A partir do dia 18/07/2011
NOME R.G. CLASS.
ROSALINA MARMO PIRES PINTO 21.266.978 448º
A partir do dia 25/07/2011
NOME R.G. CLASS.
ANDREA SANDRA ALVES DA SILVA ALMEIDA 27.277.960-X 460º
A partir do dia 27/07/2011
NOME R.G. CLASS.
ROBERTA APARECIDA BAER 17.179.837-5 451º
ADRIANA ALMEIDA GALVÃO DE MEDEIROS 32.835.259-7 465º
A partir do dia 28/07/2011
NOME R.G. CLASS.
NELI MARIA ROSA 9.720.522 368º
GISELE SILVA VIEIRA ANTUNES 30.926.168-5 462º
MAGDA ALEXANDRE FERREIRA TERRA 28.652.269-X 455º
A partir do dia 29/07/2011
NOME R.G. CLASS.
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA 4.404.050 395º
CLELIA CRISTINA FERREIRA DE MEDEIROS 40.291.651-7 419º
FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES BALMIZA 32.835.114 464º
A partir do dia 01/08/2011
NOME R.G. CLASS.
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS 45.347.103-1 471º
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 273, DE 2 DE AGOSTO 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 30.687, de 26 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Ana Lucia Seraphim dos Santos, Professora Eventual, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 26/07/2011.
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 274, DE 2 DE AGOSTO 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 31.520, de 01 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Letícia Montanati de Queiroz, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 01/08/2011.
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 275, DE 2 DE AGOSTO 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 31.730, de 01 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário João Ricardo da Silva Martins Costa, Motorista, Ref. 07, lotado
na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 03/08/2011.
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 276, DE 3 DE AGOSTO 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:
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVENTUAL
A partir do dia 01/08/2011
NOME R.G. CLASS.
SUELI DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA 26.429.727-1 458º
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 277, DE 3 DE AGOSTO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o concursado, a partir de 08 de agosto de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Motorista – Ref 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
RICARDO GABRIEL DAMASCENO 28.395.775-X 24º
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 278, DE 3 DE AGOSTO 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 01 de agosto de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref.07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
CRISTIANE DE MORAES JACOB   45.135.758-9 297º
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 279, DE 4 DE AGOSTO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, André Marques, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na
Secretaria de Gabinete, a partir de 8 de agosto de 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 280, DE 4 DE AGOSTO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear André Marques, no cargo em comissão de Assessor, Ref. V, junto a Secretaria de Gabinete,
lotado na Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno, a partir de 8 de agosto 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 281, DE 4 DE AGOSTO 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 32.085, de 3 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Roselaine de Oliveira Correa, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 03/08/2011.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EDITAL DE CHAMAMENTO – 055/2011

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 08 a 12 de agosto de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
KELLY TERRA RIBEIRO 40.728.170-8 299º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 056/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 08 à 12 de agosto 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 10 – VILA PRADO
MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
TIAGO FELIPE BORBA FIUZA 41.020.700-7 12º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças
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ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/SEPREM Nº 055, de 01 de Agosto de 2.011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000761/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1°, Inciso III, Alínea “a”da Constituição Federal; Artigo
1º da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos
integrais, a partir de 03-08-2011, o funcionário JOSÉ FERRAZ, Vigia, Referência 04-H, lotado na
Secretaria Municipal da Promoção Social.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM

CÂMARA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
ATO DA MESA Nº 28/2011

Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear o senhor Felipe Griebeler Bella, no cargo de Chefe de Gabinete, Referência III, de
provimento em comissão, do quadro de pessoal da Câmara do Município de Itapetininga
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 1º de agosto de 2011.
Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente
Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATO DA MESA Nº 29/2011
Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido, do cargo de Assessor de Diretoria, Referência II, de provimento em comissão,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o senhor Maurício Hermann de Souza.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 1º de agosto de 2011.
Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente
Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

Decreto Legislativo nº 448, de 1º de agosto de 2011.
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor José Maria de Camargo Júnior.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011, de autoria dos Vereadores Adilson Marcos Nicoletti, Antônio
Marcos da Silva Polyceno, Fuad Abrão Isaac, Heleno de Souza, Hiram Ayres Monteiro Júnior, José
Benedito Lisboa Rolim, José Eduardo Gomes Franco, Marcos de Almeida Cunha, Marcelo Nanini Franci,
Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, Mauri de Jesus Morais.)
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 o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1° Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor José Maria de Camargo Júnior.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 1º de agosto de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

Decreto Legislativo nº 449, de 1º de agosto de 2011.
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor Franke Pavan.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011, de autoria dos Vereadores Adilson Marcos Nicoletti, Antônio
Marcos da Silva Polyceno, Fuad Abrão Isaac, Heleno de Souza, Hiram Ayres Monteiro Júnior, José
Benedito Lisboa Rolim, José Eduardo Gomes Franco, Marcos de Almeida Cunha, Marcelo Nanini Franci,
Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, Mauri de Jesus Morais.)
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 o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1° Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Senhor Franke Pavan.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 1º de agosto de 2011.
Fuad Abrão Isaac

ATOS DO LEGISLATIVO

Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2011
A Câmara Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s),
habilitado(s) no Concurso Público nº 01/2008, para que compareça(m) munido(s) dos documentos pessoais,
no prazo de 10 (dez) dias, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, localizada na Rua Monsenhor
Soares, nº 251 – Centro – Itapetininga/SP, no horário das 13 às 17 horas, para tomar posse no cargo do
qual foi aprovado.
Cargo: Agente Operacional de Transporte e Apoio
Nome: João Ricardo da Silva Martins Costa,     RG nº 21.150.414-2,    Classificação 3º colocado.
O não comparecimento no prazo acima será considerado, automaticamente, como desistência do cargo
nos termos do art. 60, § 4º, da Lei Complementar nº 26/2008.
Itapetininga, 05 de agosto de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente

Extrato de Termo de Prorrogação de Contrato
Termo de Aditamento e Prorrogação do Contrato n° 04/2009
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Vanderlei Joel Ballmann Sistemas
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para implantação e cessão de direito de uso de
sistemas de informática especializados em Gestão da Administração Pública da Câmara Municipal.
Valor Global Atualizado (IGP-M): R$ 31.880,39
Data da assinatura: 13 de julho de 2011.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

A Câmara Munici-
pal de Itapetininga aprovou
por unanimidade o Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/
2011, concedendo título de
“Cidadão Itapetiningano”
ao professor José Maria de
Camargo Júnior, de destaca-
da atuação em nossa comu-
nidade, num justo reconhe-
cimento pelo brilhante tra-
balho realizado em nosso
município. Na justificativa,
o autor destacou que o ho-
menageado, nasceu aos 12
de maio de 1929 em Itapeva,
filho de José Maria Camargo
e Virgulina de Oliveira Ca-

Professor José Maria de Camargo Junior, criador da
Escola Municipal de Música, recebe título de cidadão

itapetiningano

margo.
É casado com a

atuante professora Ruth
Prestes Camargo tendo o
casal os filhos: Carlos Hen-
rique Prestes Camargo, San-
dra Valéria Prestes Camargo,
Luiz Fernando Prestes Ca-
margo e Paulo Rogério Pres-
tes Camargo, todos eles
com destacadíssima atua-
ção nos mais diferentes se-
tores de atividades.

Lembrou ainda
que o professor José Maria
contribuiu de forma decisiva
para a cultura de Itapeti-
ninga, uma vez que além de

educador, foi professor e di-
retor do então Instituto de
Educação Peixoto Gomide,
posteriormente da Escola
Estadual de Segundo Grau
Peixoto Gomide, tendo sido
o grande idealizador e até
hoje diretor da Escola Livre
de Música de Itapetininga.

Exerceu entre suas
elevadas funções também o
cargo de Secretário Munici-
pal da Educação, Cultura,
Esporte e Turismo.

Vários vereadores
fizeram uso da palavra enal-
tecendo a figura do home-
nageado.
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Acaba o recesso e a câmara volta com extensa pauta
Recomeçaram,

nesta última segunda-feira,
1º de agosto, as sessões or-
dinárias da Câmara Munici-
pal de Itapetininga, após o
recesso regimental do mês
de julho. Durante o recesso,
o expediente e demais ati-
vidades foram normais,
apenas sem a realização des-
sas sessões. Uma extensa
pauta de trabalhos marcou
essa reunião. Foram aprova-
dos 14 requerimentos, de
autoria de vários vereado-
res, foram encaminhadas as
indicações que são suges-
tões de obras ou serviços e,
na explicação pessoal, espa-
ço dentro do qual cada vere-
ador pode se manifestar so-
bre o assunto que bem en-
tender, vários edis fizeram
uso do tempo de 10 minutos
reservados para cada um.

Na ordem do dia,
reservada à discussão e vo-
tação dos projetos, os ve-
readores por 10 votos favo-
ráveis e um contrário, derru-
baram o veto parcial do Che-
fe do Executivo a algumas
emendas  ao Projeto de Lei
07/2011 de autoria do pre-
feito municipal, instituindo
no município de Itapetinin-
ga o Plano Comunitário
Municipal de Melhoramen-
tos – PCMM. Essas emen-
das foram as seguintes:
Artigo 9º - “A impugnação
não obstará o prossegui-
mento das obras ou melho-
ramentos públicos, não
podendo o interessado ser
cobrado enquanto não
encerrado o procedimento
administrativo.

Artigo 15 – “O Po-
der Executivo não se res-

ponsabilizará por eventuais
inadimplências dos aderen-
tes para com a empresa
responsável pela execução
da obra, mas ficará subs-
diariamente responsável
com esta pelo cumprimento
das obrigações perante os
administrados, em especial
o da devolução dos valores
pagos pelos aderentes caso
não haja cumprimento das
obrigações”

Artigo 19 – “Os
imóveis abrangidos pelo
PCMM, exclusivamente no
que concerne à valorização
proporcional pela obra, só
podendo ter o Imposto
sobre a Propriedade Territo-
rial Urbana aumentado de-
corridos 5 (cinco)  anos da
data da realização do serviço
de melhoramento custeado
na forma desta Lei”.

Condenados pela justiça não poderão exercer cargos públicos em Itapetininga
Ainda dentro da

Ordem do Dia, a Câmara
Municipal aprovou o Proje-
to de Lei 39/2011, proibindo
o exercício de cargos em
comissão dos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo do mu-
nicípio de Itapetininga por
pessoas que tenham sido
condenadas, em decisão
transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial
colegiado, desde a conde-
nação até o transcurso do
prazo de 8 anos após o cum-

primento da pena pelos cri-
mes previstos no artigo 1º,
inciso I, alínea “e” da Lei
Complementar Federal nº 64
de 18 de maio de 1990  ou
que tenham sido demitidas
do serviço público em de-
corrência de processo admi-
nistrativo ou judicial, pelo
prazo de 8 anos contados a
partir da decisão, salvo se o
ato houver sido suspenso
ou anulado pela adminis-
tração ou pelo Poder Judi-
ciário.

A Câmara Munici-
pal de Itapetininga aprovou
por unanimidade o Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/
2011, de autoria de todos os
vereadores dispondo sobre
concessão do título de
“Cidadão Itapetiningano”
ao sr. Franke Pavan, diretor
operacional da empresa Céu
Azul Alimentos Ltda. O
homenageado nasceu em 25
de novembro de 1972, sendo
filho caçula de Aristides Pa-
van e Neide Perone Pavan.

De origem humilde
sempre se dedicou aos ne-

Franke Pavan, da Céu Azul, agora é itapetiningano
gócios da família, trabalhan-
do desde muito cedo na ro-
ça, criação de gado e leiteria.

Em 1974 seu pai
fundou a Céu Azul Alimen-
tos Ltda, que passou por um
contínuo processo de
expansão.

Além de suas
atividades profissionais,
Franke Pavan foi iniciado
como o mais jovem aprendiz
maçom de Sorocaba na Loja
Maçônica Fraternidade
Acaciana assumindo vários
cargos até ser eleito vene-
rável.

Como o venerável
mais jovem de Sorocaba
iniciou e terminou o sagrado
Templo Maçônico da Fra-
ternidade Acaciana.

Uma das suas
principais atividades é as-
sistencial social em entida-
des como o “Dispensário
Irmã Sheila”, “Crianças de
Belém”, “SOS Vida”, “Casa
do Menor”, etc, apoiando
ainda um grande número de
projetos sociais. Também na
discussão desse projeto
enalteceram a figura do
homenageado.
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A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Promoção Social, em
parceria com o CMDMI
(Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Ita-
petininga), realiza a 1ª Con-
ferência Municipal de Polí-
ticas para as Mulheres.

A 1ª Conferência
Municipal de Políticas para
as Mulheres tem o objetivo
de analisar a realidade do
município e propiciar o
debate amplo e democrático
de todos os segmentos da
esfera municipal incorpo-

CIDADE PARTICIPATIVA 

Itapetininga realiza a 1ª Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres

rando as dimensões de clas-
se, gênero, étnico racial.

Além disso, o
evento também irá reafirmar
competências, compromis-
sos e responsabilidades
dos órgãos governamentais
e dos demais atores na pro-
moção, proteção e defesa
dos direitos da mulher.

Esta conferência é
a etapa preparatória para a
3ª Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres,
convocada pela Presidenta
da República, Dilma Rous-
seff, e que deve ocorrer em

Brasília de 12 a 14 de dezem-
bro.  

A 1ª Conferência
Municipal de Políticas para
as Mulheres acontece no
próximo dia 11 de agosto,
das 8 às 13horas no Polo de
Educação a Distância “Cho-
pin Tavares de Lima” (UAB
– Universidade Aberta do
Brasil), localizada localizado
na Av. Dr. Cyro Albu-
querque, 4750- Taboão-
zinho.

Outras informa-
ções pelo telefone 3273-
4590 ou 3273-4238.

CIDADE LEGAL

O itapetiningano
Aparecido Luiz está entre
os atletas da Seleção Bra-
sileira que disputarão o
Aberto do Brasil, evento
que faz parte do Circuito
Mundial Paraolímpico. A
competição acontecerá
entre os dias 17 e 21 de agos-
to, no Rio de Janeiro, com
jogos divididos nas cate-
gorias equipe, dupla e in-
dividual.

Após conquistas
nas Copas Brasil em todo o

Itapetiningano disputará o Aberto do Brasil de Tênis de Mesa
território nacional e estar na
4ª colocação no ranking bra-
sileiro, o atleta foi indicado
para participar dessa res-
peitável competição

Para Itapetininga
trata-se de uma conquista
inédita para a modalidade
Tênis de Mesa, fruto de um
trabalho de vários anos de
dedicação do atleta e apoio
da Prefeitura que, nestes
sete anos da atual admi-
nistração, vem investindo
em seus esportistas.

Meninas de 6 a 11
que gostam de Ginástica
Rítmica ou que queiram
aprender esta modalidade,
não podem perder esta
oportunidade. A Prefeitura
de Itapetininga está ofere-
cendo 90 vagas divididas em
uma das três turmas.

As inscrições
seguem até o próximo dia 26
de agosto, no Centro Histó-
rico e Cultural “Brasílio
Ayres de Aguirre”, localiza-
do na Praça Marechal Deo-
doro (Largo dos Amores),
305.  Para se inscrever o res-
ponsável deverá apresentar

Prefeitura de Itapetininga disponibiliza 30 vagas para Ginástica
Rítmica

um atestado médico de apti-
dão física da criança visan-
do à segurança da mesma.

As aulas estão
previstas para ter início na
primeira quinzena do mês de
setembro, de segunda a sex-
ta-feira das 8h30 às 10h30 e
das 14 às 16 horas, no Au-
ditório Municipal Abílio
Victor. 

Outras informa-
ções no Departamento de
Esportes situado no Ginásio
Municipal Ayrton Senna da
Silva,  telefone (15) 3271
7926 ou no Centro Cultural
pelo telefone (15) 3272 5879.
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A Prefeitura de Ita-
petininga irá realizar o 5º
Campeonato Municipal de
Futebol.

As equipes inte-
ressadas devem se escrever,
podem fazê-lo até o próximo
dia 12 de agosto na Secre-
taria de Esporte e Lazer,
anexa ao Ginásio Municipal
“Ayrton Senna da Silva”, à
Avenida José de Moraes

Todo mundo sabe
que o mercado de trabalho
está cada vez mais exigente.

Nada melhor para
destacar-se em meio a tanta
gente em busca de emprego
que os cursos profissiona-
lizantes. 

Em Itapetininga, o
Ceprom/Senai (Centro Edu-
cacional Profissionalizante
Municipal/ Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
está com as inscrições aber-
tas para alguns de seus cur-
sos profissionalizantes.

Ao todo são 50 va-
gas distribuídas nos cursos
de Hidráulica e Pneumática
Industrial (aperfeiçoamento
profissional), Eletropne-

Inscrições abertas para cursos do CEPROM/SENAI
umática (aperfeiçoamento
profissional) e NR 10 Segu-
rança na Instalação e Servi-
ços com Eletricidade (aper-
feiçoamento profissional),
Eletricista Industrial (Quali-
ficação Profissional). O valor
das matrículas varia de R$
63,00 a R$ 222,00, conforme
o curso selecionado. Além
destes cursos, o CEPROM/
SENAI oferece também 20
vagas para a capacitação de
Operador de Empilhadeira.

Para efetuar a ins-
crição, os interessados de-
vem comparecer à sede da
unidade, localizada à Rua
Agenor Vieira de Moraes,
135 (Vila Arlindo Luz), com
cópia do RG, CPF e compro-

vante de endereço.
Caso seja menor

de 18 anos, é necessária a
presença do responsável
legal. O Ceprom/Senai está
aberto para matrícula de
segunda a sexta das 8h30 às
11 horas, das 13h30 às 17
horas e das 19h15 às 21 ho-
ras.
Investindo na capacitação

de seus funcionários
As empresas do mu-

nicípio interessadas em custear
cursos para seus funcioná-
rios podem entrar em contato
com o CEPROM/SENAI
cepromsenai@gmail.com ou
pelo telefone 3273-2929 soli-
citando a reserva da(s) va-
ga(s). 

Com o objetivo de
adequar os horários de re-
feição nas unidades escola-
res, a Prefeitura de Itape-
tininga , por meio da Secre-
taria de Educação, através
do Setor de Alimentação Es-
colar, lança o projeto “Orga-
nizando os Ponteiros”.

Tal projeto tem a
finalidade de formar hábitos
alimentares saudáveis dos
alunos, que se processa de
modo gradual e sofre as
mais diversas influências
sociais, culturais e compor-
tamentais. Por isso, os ho-
rários das refeições estão
sendo adaptados às neces-
sidades dos alunos para

Prefeitura de Itapetininga lança projeto “Organizando os Ponteiros”
também acertar seu relógio
biológico.

Alimentar-se em
horários corretos traz muitos
benefícios para o ser huma-
no, e no caso das crianças
contribui para a prevenção
de patologias associadas à
má alimentação, tais como
transtornos alimentares,
obesidades, hipercolestero-
lêmica, diabetes, e anemia.

Além disso, a ali-
mentação na hora correta
ajuda a prevenir o índice de
desperdícios de alimentos
nas unidades escolares.

Para que o Projeto
Organizando os Ponteiros
aconteça são realizadas reu-

niões entre as equipes téc-
nicas de alimentação escolar
da Secretaria de Educação e
das Unidades Escolares,
tanto pedagógicas quanto
alimentares, no intuito de
promover e executar as
ações transformadoras que
se deseja.

Também foi pro-
posto que o almoço e o
jantar sejam acompanhados
pelos professores, com a
finalidade de proporcionar,
além de uma alimentação
adequada e pontual, um
momento de aprendizagem
e civilidade, que vão desde
postura à mesa até o uso
correto de talheres.

CIDADE LEGAL

Secretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para o 5º Campeonato Municipal de Futebol
Terra, s/nº - Vila Barth. A taxa
de inscrição é de R$200,00,
referente à arbitragem.

A data e os horá-
rios dos jogos serão defini-
dos após o período de
inscrições. A idade mínima
para participar do campeo-
nato é 17 anos.

Outras informa-
ções  através dos telefones
3271-7926 / 3271-7342.
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Para tornar a cida-
de autossustentável no cul-
tivo de mudas de árvores e
também contribuir para o
processo de arborização no
município, a Prefeitura de
Itapetininga está implantan-
do no município o Viveiro de
Mudas Municipal.

Segundo informa-
ções da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente,
responsável pelo projeto,
com o Viveiro o município
terá uma maior capacidade
de plantio, pois as mudas a
serem utilizadas não preci-
sarão mais serem adquiri-
das. Dessa forma, diminui-
riam os custos e também o
tempo para atender aos lo-
cais degradados que neces-
sitam de atenção.

No espaço estão
sendo cultivadas mudas na-
tivas que serão utilizadas

CIDADE SUSTENTÁVEL

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente implanta
Viveiro de Mudas em Itapetininga

para recomposição de matas
ciliares, na recuperação de
áreas degradadas e também
no reflorestamento, além do
cultivo de plantas exóticas,
usadas em projetos que
envolvem a arborização e o
paisagismo.

Com capacidade
para alojar 20 mil mudas, o
local abrigará espécies
adequadas para o plantio
em vias, além de mudas de
espécies de nossa flora,
como flamboyant mirim,
manacá da serra, quaresmei-
ra, resedá (branco, rosa e/
ou roxo), ipês, cássia impe-
rial, jacarandá mimoso, mag-
nólia amarela, eritrina cande-
labro, sabão de soldado e
palmeira imperial.

Os funcionários e
estagiários do Viveiro Muni-
cipal farão coletas de se-
mentes em diversas áreas do

município a fim de adquirir
sementes de espécies da
região de Itapetininga, além
de estarem catalogando as
espécies de árvores destas
áreas como, por exemplo, o
Parque São Francisco de
Assis, no bairro Mato Seco

O Viveiro de Mu-
das Municipal deverá ser
inaugurado no próximo  21
de setembro,  Dia da Árvore,
e a Prefeitura segue rece-
bendo doações de empre-
sas para o primeiro estoque
de mudas. Os interessados
em fazer doações devem
procurar a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, no
Paço Municipal. Outras in-
formações pelo telefone
3376-9600.

O Viveiro de Mu-
das Municipal está localiza-
do na Rua Orlando Scotto,
68. Acesso à Vila Prado.
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Para atender à
crescente demanda do mu-
nicípio, a Prefeitura de Ita-
petininga buscou nos
últimos sete anos investir
em novas escolas. O resulta-
do destes investimentos
podem ser contemplados
em todo o município. 
Atualmente a rede municipal
de ensino conta com 73
unidades que atendem a
mais de 15 mil alunos, do
ensino infantil até o de
jovens e adolescentes.

Estima-se que
esse número aumente ainda
este ano com a construção
das EMEIs Santa Rita (Cen-
tro) com capacidade para 228
alunos e a do Jardim Mes-
quita, que irá atender a mais
de 228 alunos e também das
EMEFs da Vila Reis e Alfre-
do Maia, ambas com vagas
para até 688 novos alunos.

Nesta sexta-feira

Administração Municipal realiza a entrega oficial de
mais uma unidade escolar no município

(dia 5), a Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, inaugu-
rou a EMEF Profª Benedita
Vieira de Almeida Madalena
e a Quadra Poliesportiva
Giuliano Fontes Poles, na
Vila Florestal.Com aproxima-
damente 200 convidados, o
evento reuniu pais, alunos,
autoridades locais, a Secre-
tária de Educação, Suzana
Eugênia de Mello Moraes
Albuquerque,  e demais Se-
cretários Municipais, a Pre-
sidente do Fundo Social de
Solidariedade e Primeira
Dama, Angela Ramalho e o
Prefeito de Itapetininga,
Roberto Ramalho.

Durante a inaugu-
ração, o Prefeito de Itapeti-
ninga comentou sobre a im-
portância de se estar entre-
gando mais uma unidade es-
colar no município “Enten-
demos que é a partir da ofer-

ta de uma educação de qua-
lidade que conseguiremos
construir um futuro melhor
para os itapetininganos. Por
isso, mesmo com todas as
dificuldades, não deixamos
de investir na educação,
levando escolas a bairros
antes não atendidos e am-
pliando os ensinos, do in-
fantil ao superior”, comen-
tou o Chefe do Executivo.

Localizada entre as
ruas Oswaldo Cruz e Fran-
cisca Alves Almada, a uni-
dade atende atualmente
atende a 392 alunos do 1º
ao 5º ano. A escola, cons-
truída de acordo com as
condições de acessibilida-
de,  conta com biblioteca, la-
boratório de informática,
sala de estudos, refeitório,
pátio externo coberto, dire-
toria, sala de professores,
secretaria, almoxarifado, co-
zinha, lavanderia, despensa,

zeladoria, seis salas de aula,
além de uma quadra polies-
portiva com vestiários, to-
talizando 2.198,44 m² de área
construída. Um investimen-to
da obra foi de R$ 1.716.911,80.
A EMEF Profª Benedita Vieira
de Almeida Madalena e a
Quadra Poliesportiva Giu-
liano Fontes Poles, além da
população local, beneficia-
rão os moradores das Vilas
Isaltino Gomes, Harmonia,
Monteiro, Nova Aliança,
Boa Vista e bairros vizinhos.

Conforme a secre-
taria de Educação na EMEF
Profª Benedita Vieira de
Almeida são desenvolvidos
diversos projetos como
“Música na Escola”, “Jovem
Empreendedor”, que ofere-
cem atividades extras às
crianças, e também os pro-
fessores auxiliares, que apoiam
os professores titulares na hora
de ensinar.

CIDADE PARTICIPATIVA 

Creche no Bairro
Cambuí, Praça no São Ca-
milo, ampliação da EMEF da
Vila Bandeirantes. Estas
foram algumas das reivindi-
cações feitas pela popula-
ção durante as reuniões do
projeto “Prefeitura no
Bairro”.

O projeto, que con-
siste em uma série de
reuniões abertas ao público,
onde são discutidas as
ações que serão realizadas
pela Administração Munici-
pal, através do orçamento de
2012, tem contado com a
participação maciça da
população itapetiningana.

Em quatro edições
do evento, as reuniões já
contaram com a presença de
mais de 400 pessoas, que se
manifestaram apresentando
solicitações ou sugestões.
“Prefeitura no Bairro” é um

“Prefeitura no Bairro”: Mais de 400 pessoas já
participaram das reuniões
projeto que faz parte do
processo de transparência
da Administração Munici-
pal, sendo um importante
mecanismo governamental
de democracia participativa.

É uma oportunida-
de para os munícipes se ma-
nifestarem diretamente so-
bre os investimentos pre-
vistos para o seu bairro. 

A participação no
projeto “Prefeitura no
Bairro”está aberta a todos
os interessados. As
reuniões já aconteceram na
região do Jardim Fogaça e
Shangrilá e nas Vilas
Bandeirantes e Belo
Horizonte. Hoje (sábado), a
partir das 14h30, o encontro
acontece na Creche/EMEI
Ana Júlia Vieira Gomes
Heleno e contará com a
presença dos moradores
dos Distritos do Morro do

Alto, Conceição, Grama-di-
nho, Varginha, Rechã, Tupi
e bairros da Zona Rural.

A Creche/EMEI
Ana Júlia Vieira Gomes está
localizada a Rua Alfredo

Maia, nº406, Centro.
A Administração

Municipal lembra que a
participação de todos é de
suma importância para o
sucesso do evento.
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