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Editorial
Nesta semana o

Semanário Oficial de Itapeti-
ninga, além dos atos do Exe-
cutivo e do Legislativo, tam-
bém traz diversas matérias
de ações que estão sendo
realizadas no município em

prol da população itapetinin-
gana.

Nesta edição, você
acompanha informações
sobre a instalação de novos
semáforos nas principais
vias do município; um ba-

lanço da apresentação da
Orquestra Filarmônica Ba-
chiana SESI sob a regência
do Maestro João Carlos
Martins; e informações para
se inscrever em um dos cur-
sos ministrados pelo CE-

PROM/SENAI, Ginástica
Rítmica e também para o
Torneio Municipal de Vo-
leibol Masculino e Femi-
nino.

Uma semana de
vitórias e boa leitura

Semanário Oficial de Itapetininga
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vigilância Epidemiológica – setor de Controle de Zoonoses
Despacho da Diretoria – 15 de agosto de 2011
Serviços Relacionados à Saúde
Retificação:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 59/11, Proc. 59/11, AIF nº154, Benedito Oliveira).

Adriana A. Simões
Coordenadora do Controle de Zoonoses

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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SINDICANCIA Nº. 20/2007
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer e decisão nº. 2545/2011-11, verso.

Itapetininga, 17 de agosto de 2.011.

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 17 de agosto de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1720/2011, Proc.0244/2011, Alzira Rolim de Medeiros 08092578826); (Prot.1712/2011, Proc.
0241/2011, Comercial Nisieni Ltda – ME); (Prot. 1748/2011, Proc. 0248/2011, Rubia Paula Biazotto
Itapetininga-ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1880/2011, Proc.0475/2010, Luan Fernando Pereira38721616876); (Prot. 1873/2011, Proc.
0201/2007, Valmir Francisco Nunes Ferreira); (Prot. 1872/2011, Proc.0158/2006, Cristiane Aparecida
de Oliveira); (Prot.1843/2011, Proc. 0474/2006, Roberval Lopes de Almeida); (Prot.1870/2011,
Proc.0337/2009, Davi de Almeida Laurindo ME); (Prot.1869/2011, Proc.0254/2006, Aparecida Guerino
da Silva); (Prot.1881/2011, Proc.1448/1996, Lanchonete Okinawa Ltda – ME); (Prot.1882/2011,
Proc.0039/2007, Claudia Renata da Silva Itapetininga – ME)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1785/2011, Proc. 0259/2011, Eliel Augusto dos Santos)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – AIP – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1498/2011, Proc. 0221/2011, AIP nº 0898, Pedro Cyrineo-ME);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1799/2011, Proc. 0262/2011, Anderson Gonçalves Aragão 30447268830)

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1895/2011, Proc. 0158/2009, Josemeire de Campos Antunes & Cia Ltda); (Prot.1907/2011,
Proc.0253/2011, Heloise Souza de Medeiros)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1739/2011, Proc. 0168/2010, Fábio Henrique Mendonça); (Prot.1738/2011, Proc. 0169/2010,
Areana Diogo Nascimento Mendonça); (Prot. 1775/2011, Proc.0145/2008, Yane Cléris Ortega Muniz
de Farias); (Prot.1792/2011, Proc.0298/2002, Francisco Ravacci Neto); (Prot.1762/2011, Proc.1161/
2003, Clínica Fonoaudiologia Itapetininga Ltda); (Prot.1736/2011, Proc.0182/2009,  Mariana Bernardes
Feichtenberger); (Prot. 1838/2011, Proc.0179/2004, Alpha Med Produtos Hospitalares Ltda – ME);
(Prot.1811/2011, Proc. 0244/2010, Amanda Coelho da Silva); (Prot.1822/2011, Proc.0157/2002,
Claudinei Antonio Protti); (Prot.1791/2011, Proc. 0136/2002, Helena Aparecida de Oliveira Plens);
(Prot.1862/2011, Proc.0252/2006, Thaylise Marochi – ME); (Prot.1802/2011, Proc.0112/2002, Luiz
Antonio Orsi Bernardes)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1735/2011, Proc.0182/2009, Mariana Bernardes Feichtenberger); (Prot.1689/2011, Proc. 0283/
2007, Marisa Palma Coutinho)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1769/2011, Proc.0257/2011, AIF nº 471, Willian Santos Cruz- ME)
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO L.T.A – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2717/2010, Proc.0410/2010, LTA nº 09/2011, M. B. Sakai Desinsetizadora)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DE SOLUÇÃO
ALTERNATIVA
(Prot.1691/2011, Proc.0217/2008, Aurélio Canedo de Oliveira, Citrovita Agropecuária Ltda, Fazenda
Monte Verde)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DE
SOLUÇÃO ALTERNATIVA
(Prot.1692/2011, Proc.0217/2008,  Ruy Schwartzmann, Citrovita AgropecuáriaLtda, Fazenda Monte
Verde)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESPONSÁVEL LEGAL – ÁREA DE SOLUÇÃO
ALTERNATIVA
(Prot.1693/2011, Proc.0217/2008, Eduardo Andrade Lopes, Citrovita AgropecuáriaLtda, Fazenda Monte
Verde)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Criado pela Lei Municipal nº 5.366 de 17 de março de 2010
RESOLUÇÃO Nº 06/2011
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada no
dia 06 de julho de 2011,
Resolve:
Aprovar todas as informações contidas na prestação de contas do sistema SUAS/WEB, com Recurso
Federal, através dos Pisos de Proteção Social Básica e Especial, referente ao exercício de 2010.

Silvana dos Santos  Oliveira
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Criado pela Lei Municipal nº 5.366 de 17 de março de 2010
RESOLUÇÃO Nº 07/2011
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada no
dia 06 de julho de 2011,
Resolve:
Aprovar todas as informações contidas na prestação de contas do sistema SUAS/WEB, com Recurso
Federal – I.G.D – Índice de Gestão Descentralizada, referente ao exercício de 2010.

Silvana dos Santos  Oliveira
Presidente do CMAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 059/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 22 a 26 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: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
VANDIR GOMES 20.425.998-2 68º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 17 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

DECRETO Nº 776, DE 1º DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre a convocação para 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, a realizar-se no dia
13 de Setembro de 2011, na UAB – Universidade Aberta do Brasil, como etapa preparatória da 2ª
Conferência Nacional de Juventude a ser realizada entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2011 em Brasília
- DF
Art. 2º A realização do evento será coordenada pela Secretaria de Cultura e Turismo que comporão a
comissão organizadora, composta por:
I - dois representantes do Poder Executivo municipal;
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II - dois representantes do Poder Legislativo municipal;
III - quatro representantes da sociedade civil com sede ou atuação no município.
Art. 3º A Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude tratará prioritariamente dos seguintes
temas:
I - Juventude: Democracia, Participação e Desenvolvimento Nacional;
II - Plano Nacional de Juventude: prioridades 2011-2015; e
III - Articulação e integração das políticas públicas de juventude.
Art. 4º A 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude será presidida pelo Secretário de
Cultura e Turismo o Senhor Luiz Antonio Vieira, em sua ausência, pelo Assessor Técnico Administrativo
Senhor Marcos Vinicius de Moraes Terra.
Art. 5º A comissão organizadora que trata o art. 2º elaborará e aprovará o regimento interno da Conferência
Municipal de Políticas Públicas de Juventude, amparado no regimento nacional e estadual.
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a organização e o funcionamento da Conferência
Municipal de Políticas Públicas de Juventude, inclusive das etapas preparatórias e o processo de escolha
dos delegados.
Art. 6º As despesas com a realização do evento correrão à conta dos recursos orçamentários da Secretaria
de Cultura e Turismo.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de agosto de 2011.
José Alves de Oliveira Junior
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 777, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre aprovação do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros III”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 33.014, de 9 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado pela Prefeitura do Município de Itapetininga o loteamento denominado “Portal
dos Pinheiros III” localizado no perímetro urbano do município, e com Certificado de Aprovação da
“GRAPROHAB” Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais nº 369/2010, localizado na Av.
Evilásio Massaine Pires, no Bairro Mato Seco, de propriedade da empresa “Loteamento Residencial dos
Pinheiros SPE Ltda.”, inscrita no CNPJ sob o nº 09.304.404/0001-43, com área de 124.884,05m2
(cento e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro metros quadrados e cinco decímetros quadrados),
objeto da Matrícula nº 73.364 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, nas seguintes condições:
Parágrafo Único – O loteamento a que alude este artigo obedecerá as normas urbanísticas constantes dos
projetos respectivos.
Art. 2º. Deverão ser executados no loteamento, as expensas do loteador e sem ônus a Prefeitura Municipal,
os projetos aprovados pela municipalidade e as seguintes obras de infraestrutura:
a) Demarcação dos lotes, quadras e logradouros, em sistema de coordenadas indicado pela Prefeitura do
Município de Itapetininga;
b) Execução das vias de circulação do loteamento;
c) Execução de rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto com sua respectiva interligação com
a rede pública, bem como a execução das ligações de cada lote, de acordo com o projeto apresentado e
demais exigências fixadas pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
d) Execução de rede de energia elétrica e de iluminação pública, atendendo os padrões utilizados pela
Prefeitura Municipal, conforme projetos aprovados pela concessionária de energia elétrica local;
e) Execução das obras de escoamento e drenagem das águas pluviais;
f) Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, atendendo aos padrões exigidos pela Prefeitura
Municipal de Itapetininga;
g) Execução de arborização do loteamento, atendendo à exigência da Secretária de Estado do Meio.
     QUADRO GERAL DAS ÁREAS:
1 – Área dos Lotes: 59.552,06 m2 .............................................................................. 47,68 %
2 – Áreas Públicas: 65.331,99 m2 .............................................................................. 52,32 %
2.1 – Sistema Viário: 21.235,76 m2 ........................................................................... 17,00 %
2.2 – Áreas Institucionais: 6.607,03 m2 ..................................................................... 5,30 %
2.3 – Espaços Livres de Uso Público: 37.489,20 m2 ................................................. 30,02 %
3 – Área Total Loteada: 124.884,05 m2 .................................................................. 100,00 %
Parágrafo Único - O loteamento denominado “Portal dos Pinheiros III” contém 374 (trezentos e setenta
e quatro) lotes que deverão estar dotados de todas as obras de infraestrutura, conforme exigência da Lei
Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, às expensas do empreendedor. Enquanto as obras e serviços
referidos neste decreto não forem executados e julgados aceitos pela Prefeitura Municipal, a conservação
e manutenção destes continuarão sob a inteira responsabilidade do loteador.
Art. 3º. As obras e serviços a que alude o artigo anterior deverão ser executados dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) meses contados da data da publicação deste decreto, podendo ser renovado uma vez, por
igual período.
Art. 4º. Ficam oficializadas as ruas e logradouros públicos, as áreas livres e áreas institucionais desta fase,
na forma prevista em planta e memorial descritivo constantes do Processo Administrativo nº 19.284, de
28 de abril de 2.011.
Art. 5º. Para garantia da execução das obras de infraestrutura referidas no artigo 2º, independente dos
dispositivos legais e sanções penais estabelecidos na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com
alterações posteriores, o proprietário dará em hipoteca de 1º grau o percentual de 33,73% (trinta e três
vírgula setenta e três por cento) do imóvel objeto da matricula nº 73.364 do Cartório de Registro de
Imóveis de Itapetininga/SP, através de Escritura Pública de Caução, em virtude de compromisso de
realização de infraestrutura com garantia hipotecaria.
Art. 6º. Após o registro do loteamento a Prefeitura manterá o ônus hipotecário relativamente a lotes de
terrenos do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros III”, e gravará de ônus, por decreto, 1/3 (um
terço) dos lotes, nos termos do Art. 5º da Lei Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, alterado pela Lei
nº 5.339, de 28 de Outubro de 2009, para garantir a execução das obras de infraestrutura do empreendimento,
permanecendo à garantia hipotecaria gravando lotes assim descritos: Quadra B – Lotes 1 ao 58; Quadra
E – Lotes 1 ao 43; e Quadra J – Lotes 1 ao 23, totalizando 124 (cento e vinte e quatro) lotes caucionados,
e uma área de 20.026,62m2 (vinte mil e vinte e seis metros quadrados e sessenta e dois decímetros

quadrados), e liberar do ônus hipotecário os demais lotes.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 778, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre aprovação do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros II”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 33.012, de 9 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado pela Prefeitura do Município de Itapetininga o loteamento denominado “Portal
dos Pinheiros II” localizado no perímetro urbano do município, na Av. Evilásio Massaine Pires, no Bairro
Mato Seco, e com Certificado de Aprovação da “GRAPROHAB” Grupo de Análise e Aprovação de
Projetos Habitacionais nº 368/2010, de propriedade da empresa “Loteamento Residencial dos Pinheiros
SPE Ltda.”, inscrita no CNPJ sob o nº 09.304.404/0001-43, com área de 463.150,07 (quatrocentos e
sessenta e três mil cento e cinqüenta metros quadrados e sete decímetros quadrados), objeto da Matrícula
nº 73.363 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, nas seguintes condições:
Parágrafo Único – O loteamento a que alude este artigo obedecerá às normas urbanísticas constantes dos
projetos respectivos.
Art. 2º. Deverão ser executados no loteamento, às expensas do loteador e sem ônus a Prefeitura Municipal,
os projetos aprovados pela municipalidade e as seguintes obras de infraestrutura:
a) Demarcação dos lotes, quadras e logradouros, em sistema de coordenadas indicado pela Prefeitura do
Município de Itapetininga;
b) Execução das vias de circulação do loteamento;
c) Execução de rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto com sua respectiva interligação com
a rede pública, bem como a execução das ligações de cada lote, de acordo com o projeto apresentado e
demais exigências fixadas pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
d) Execução de rede de energia elétrica e de iluminação pública, atendendo os padrões utilizados pela
Prefeitura Municipal, conforme projetos aprovados pela concessionária de energia elétrica local;
e) Execução das obras de escoamento e drenagem das águas pluviais;
f) Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, atendendo aos padrões exigidos pela Prefeitura
Municipal de Itapetininga;
g) Execução de arborização do loteamento, atendendo à exigência da Secretária de Estado do Meio
Ambiente.
QUADRO GERAL DAS ÁREAS:
1 – Área dos Lotes: 201.873,60 m2 ............................................................................ 43,59 %
2 – Áreas Públicas: 261.276,47 m2 ............................................................................ 56,41 %
2.1 – Sistema Viário: 101.922,30 m2 ......................................................................... 22,01 %
2.2 – Áreas Institucionais: 24.152,43 m2 .................................................................... 5,21 %
2.3 – Espaços Livres de Uso Público: 135.201,80 m2 ............................................... 29,19 %
3 – Área Total Loteada: 463.150,07 m2 .................................................................. 100,00 %
Parágrafo Único - O loteamento denominado “Portal dos Pinheiros II” contém 1042 (mil e quarenta e
dois) lotes que deverão estar dotados de todas as obras de infraestrutura, conforme exigência da Lei
Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, às expensas do empreendedor. Enquanto as obras e serviços
referidos neste decreto não forem executados e julgados aceitos pela Prefeitura Municipal, a conservação
e manutenção destes continuarão sob a inteira responsabilidade do loteador.
Art. 3º. As obras e serviços a que alude o artigo anterior deverão ser executados dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) meses contados da data da publicação deste decreto, podendo ser renovado uma vez, por
igual período.
Art. 4º. Ficam oficializadas as ruas e logradouros públicos, as áreas livres e áreas institucionais desta fase,
na forma prevista em planta e memorial descritivo constantes do Processo Administrativo nº 19.281, de
28 de abril de 2.011.
Art. 5º. Para garantia da execução das obras de infraestrutura referidas no artigo 2º, independente dos
dispositivos legais e sanções penais estabelecidos na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com
alterações posteriores, o loteador dará em hipoteca de 1º grau o percentual de 34,87 % (trinta e quatro
vírgula oitenta e sete por cento) do imóvel objeto da matricula nº 73.363 do Cartório de Registro de
Imóveis de Itapetininga/SP, através de Escritura Pública de Caução, em virtude de compromisso de
realização de infraestrutura com garantia hipotecária.
Art. 6º. Para garantia da execução das obras de infraestrutura referidas no Decreto Municipal que aprova
o loteamento denominado “Portal dos Pinheiros I”, independente dos dispositivos legais e sanções penais
estabelecidos na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com alterações posteriores, o loteador
dará em hipoteca de 1º grau o percentual de 21,5 % (vinte e um vírgula cinco por cento) do imóvel objeto
da matricula nº 73.363 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP, através de Escritura Pública
de Caução.
Art. 7º. Após o registro do loteamento a Prefeitura manterá o ônus hipotecário relativamente a lotes de
terrenos do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros II”, e gravará de ônus, por decreto, 1/3 (um
terço) dos lotes, nos termos do Art. 5º da Lei Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, alterado pela Lei
nº 5.339, de 28 de Outubro de 2009, para garantir a execução das obras de infraestrutura do empreendimento,
permanecendo a garantia hipotecária gravando lotes assim descritos: Quadra E – Lotes 1 ao 55; Quadra
F – Lotes 1 ao 62; Quadra G – Lotes 1 ao 69; Quadra H – Lotes 1 ao 62; Quadra I – Lotes 1 ao 62; Quadra
J – Lotes 1 ao 55, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) lotes caucionados, e uma área de
70.398,78m2 (setenta mil trezentos e noventa e oito metros quadrados e setenta e oito decímetros
quadrados.
Art. 8º. Após o registro do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros I”, a Prefeitura manterá o ônus
hipotecário relativamente a lotes de terrenos do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros II”, e
gravará de ônus, por decreto, para garantir a execução das obras de infraestrutura do empreendimento,
permanecendo a garantia hipotecária gravando lotes assim descritos: Quadra N – Lotes 1 ao 76; Quadra
O – Lotes 1 ao 76; Quadra Q – Lotes 1 ao 73, totalizando 225 (duzentos e vinte e cinco) lotes
caucionados, e uma área de 43.370,62m2 (quarenta e três mil trezentos e setenta metros quadrados e
sessenta e dois decímetros quadrados.
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Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 779, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre aprovação do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros I”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 33.010, de 9 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado pela Prefeitura do Município de Itapetininga o loteamento denominado “Portal
dos Pinheiros I” localizado no perímetro urbano do município, na Av. Wenceslau Brás, no Bairro Mato
Seco, e com Certificado de Aprovação da “GRAPROHAB” - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais nº 367/2010, de propriedade da empresa “Loteamento Residencial dos Pinheiros SPE
Ltda.”, inscrita no CNPJ sob o nº 09.304.404/0001-43, com área de 250.337,14 (duzentos e cinqüenta
mil trezentos e trinta e sete metros quadrados e catorze decímetros quadrados), objeto da Matrícula nº
73.362 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, nas seguintes condições:
Parágrafo Único – O loteamento a que alude este artigo obedecerá as normas urbanísticas constantes dos
projetos respectivos.
Art. 2º. Deverão ser executados no loteamento, as expensas do loteador e sem ônus a Prefeitura Municipal,
os projetos aprovados pela municipalidade e as seguintes obras de infraestrutura:
a) Demarcação dos lotes, quadras e logradouros, em sistema de coordenadas indicado pela Prefeitura do
Município de Itapetininga;
b) Execução das vias de circulação do loteamento;
c) Execução de rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto com sua respectiva interligação com
a rede pública, bem como a execução das ligações de cada lote, de acordo com o projeto apresentado e
demais exigências fixadas pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
d) Execução de rede de energia elétrica e de iluminação pública, atendendo os padrões utilizados pela
Prefeitura Municipal, conforme projetos aprovados pela concessionária de energia elétrica local;
e) Execução das obras de escoamento e drenagem das águas pluviais;
f) Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, atendendo aos padrões exigidos pela Prefeitura
Municipal de Itapetininga;
g) Execução de arborização do loteamento, atendendo à exigência da Secretária de Estado do Meio
Ambiente.
QUADRO GERAL DAS ÁREAS:
1 – Área dos Lotes: 125.453,62 m2 ............................................................................ 50,11 %
2 – Áreas Públicas: 124.883,52 m2 ............................................................................ 49,89 %
2.1 – Sistema Viário: 85.451,79 m2 ........................................................................... 34,13 %
2.2 – Áreas Institucionais: 17.076,81 m2 .................................................................... 6,83 %
2.3 – Espaços Livres de Uso Público: 22.354,92 m2 ................................................... 8,93 %
3 – Área Total Loteada: 250.337,14 m2 .................................................................. 100,00 %
Parágrafo Único - O loteamento denominado “Portal dos Pinheiros I” contém 379 (trezentos e setenta
e nove) lotes que deverão estar dotados de todas as obras de infraestrutura, conforme exigência da Lei
Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, às expensas do empreendedor. Enquanto as obras e serviços
referidos neste decreto não forem executados e julgados aceitos pela Prefeitura Municipal, a conservação
e manutenção destes continuarão sob a inteira responsabilidade do loteador.
Art. 3º. As obras e serviços a que alude o artigo anterior deverão ser executados dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) meses contados da data da publicação deste decreto, podendo ser renovado uma vez, por
igual período.
Art. 4º. Ficam oficializadas as ruas e logradouros públicos, as áreas livres e áreas institucionais desta fase,
na forma prevista em planta e memorial descritivo constantes do Processo Administrativo nº 19.279, de
28 de abril de 2.011.
Art. 5º. Para garantia da execução das obras de infraestrutura referidas no artigo 2º, independente dos
dispositivos legais e sanções penais estabelecidos na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com
alterações posteriores, dará em hipoteca de 1º grau o percentual de 21,5 % (vinte e um vírgula cinco por
cento) do imóvel objeto da matricula nº 73.363 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP,
através de Escritura Pública de Caução, em virtude de compromisso de realização de infraestrutura com
garantia hipotecaria.
Art. 6º. Após o registro do loteamento a Prefeitura manterá o ônus hipotecário relativamente a lotes de
terrenos do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros II”, e gravará de ônus, por decreto, lotes do
loteamento “Portal dos Pinheiros II”, aprovado pelo Decreto Municipal nº 778, de 12/08/2011, equivalentes
a 1/3 (um terço) dos lotes do loteamento denominado “Portal dos Pinheiros I”, nos termos do Art. 5º da
Lei Municipal nº 1.732, de 18 de abril de 1.973, alterado pela Lei nº 5.339, de 28 de Outubro de 2009, para
garantir a execução das obras de infraestrutura do empreendimento, permanecendo à garantia hipotecaria
gravando lotes do loteamento “Portal dos Pinheiros II” assim descritos: Quadra N – Lotes 1 ao 76;
Quadra O – Lotes 1 ao 76; Quadra Q – Lotes 1 ao 73, totalizando 225 (duzentos e vinte e cinco) lotes
caucionados, e uma área de 43.370,62m2 (quarenta e três mil trezentos e setenta metros quadrados e
sessenta e dois decímetros quadrados).
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 292, DE 15 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 27.723, de 7 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Katia Cristina Marques de Paula, Auxiliar de

Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, nos termos do artigo 135, de Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de
2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 293, DE 15 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 33.101, de 10 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Eliana Aparecida Camargo Braga, Auxiliar de
Escriturário, Ref. 05, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 15/08/2011, nos termos do artigo 135, de
Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 294, DE 15 DE AGOSTO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 33.336, de 11 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Marivone Calefi Araujo, Auxiliar de
Enfermagem, Ref. 08, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 11/08/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 139, de 31/03/2010,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 295, DE 15 DE AGOSTO 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 33.746, de 15 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, o Senhor Geraldo Miguel de Macedo, do cargo de Secretário Municipal de Governo, a
partir da presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 296, DE 15 DE AGOSTO 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 33.746, de 15 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 35, de 01/02/2011, que designou o Senhor Geraldo Miguel de Macedo,
Secretário de Governo, para responder interinamente pela Secretaria Municipal da Saúde, a partir da
presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 297, DE 15 DE AGOSTO 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 33.746, de 15 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Newton Cavalcanti de Noronha, Secretário Municipal de Administração e Finanças,
para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de agosto de 2011.
Art. 2º Designar o Sr. José Alves de Oliveira Junior, Secretário Municipal de Gabinete, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Governo, a partir de 15 de agosto de 2011.
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
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PORTARIA Nº 298, DE 15 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 Exonerar, o Senhor Olindo Torquato, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V da Secretaria
Municipal de Governo, a partir da presente data.
Art. 2º Exonerar, o Senhor Guilherme Pizani Coimbra, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV da
Secretaria Municipal de Governo, a partir da presente data.
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 299, DE 16 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
À partir do dia 27/06/2011
NOME R.G. CLASS.
TANIA APARECIDA SOARES CARDOSO 34.672.120-9 394º
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 300, DE 16 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 33.803, de 16 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Rafaela Cristina Rodrigues, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 12/08/2011.
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 301, DE 16 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, Paulo Rossetti Oliveira Cabral, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado na
Assessoria Técnica Administrativa da Secretaria de Administração e Finanças, a partir da presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 302, DE 16 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 Paulo Rossetti Oliveira Cabral, para exercer as funções de Diretor, Ref. V, junto a
Secretaria de Saúde, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa, a partir da presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 303, DE 16 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 33.608, de 15 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Rita de Cássia Dutil Padilha, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 16/08/2011.
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 304, DE 16 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 Exonerar, a pedido, o Senhor Asir Antonio Xisto Paes, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V,
lotado na Secretaria da Saúde, no Departamento de Assessoria Técnica, a partir de 18/08/2011.
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 305, DE 17 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 29/07/2011
NOME R.G. CLASS.
KATINY CRISLEY RANGEL RAMOS 40.425.231-X 428º
A partir do dia 01/08/2011
NOME R.G. CLASS.
GILMARA MARIA CARRIEL CAMILLO 25.901.385-7 457º
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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DECRETO Nº 780, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Gabinete para a
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 cargo de Diretor V, de provimento em comissão da Secretaria de Gabinete para
a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, no Departamento Técnico Administrativo, correspondente
ao nível de escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, dezesseis dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 781, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Governo para a
Secretaria de Gabinete.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 cargo de Assessor IV, de provimento em comissão da Secretaria de Governo
para a Secretaria de Gabinete, no Departamento de Articulação Social, correspondente ao nível de
escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, dezesseis dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 782, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Gabinete para a
Secretaria de Planejamento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 cargo de Assessor III, de provimento em comissão da Secretaria de Gabinete
para a Secretaria de Planejamento, no Departamento Técnico e Administrativo, correspondente ao
nível de escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, dezesseis dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 306, DE 18 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 34.121, de 17 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura

Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Elide Cristina Pessoa Laitano, Agente de Saúde, Ref. 05, lotada
na Secretaria da Saúde, a partir de 17/08/2011.
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 307, DE 18 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, Roque Luiz Lopes de Andrades, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado no
Departamento Técnico Administrativo, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, 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 308, DE 18 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 Bernadete de Lourdes Marques Sampaio Cangelar, para exercer as funções de Assessor,
Ref. III, junto a Secretaria de Planejamento, lotada no Departamento Técnico e Administrativo, 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 309, DE 18 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 Exonerar, Everthon Juliano Oliveira Lopes, do cargo em comissão de Chefe de Setor, Ref. III,
lotado na Secretaria de Obras e Serviços, no Departamento de Gestão do Transporte, a partir da presente
data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da seguinte
Audiência Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares,
251, Centro, no dia 24 de agosto de 2011, quarta-feira, às 20:00 horas:
·Debate e discussão sobre o número ideal de vereadores a ser instituído para representar o Legislativo de
Itapetininga nos próximos mandatos.
Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com o testemunho de nossa estima e
respeito.

Atenciosamente,
Fuad Abrão Isaac

Presidente

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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Lei regulamenta colocação de torres na
cidade é aprovada em primeira votação

Tráfego pesado na rua
Benedito Lopes Vieira,

em Vila Regina
Chamando aten-

ção para o fato de que foi
procurado pela Associação
dos Moradores de Vila Re-
gina, que relataram o sério
problema enfrentado por

aquela comunidade com o
tráfego de veículos pesados
na Rua Benedito Lopes Vie-
ira, em Vila Regina e des-
tacando que o tráfego
desses veículos está da-

Fiscalização de estabelecimentos no Bairro Jurumirim
Lembrando que

muitos estabelecimentos
comerciais do ramo de ali-
mentação no Bairro Jurumi-
rim estão irregulares, sem al-
vará ou licença de funciona-
mento, abrindo no período
noturno e comercializando
bebidas alcoólicas, apre-

sentou requerimento solici-
tando ao Executivo informa-
ções sobre o assunto e tam-
bém o envio de cópia dos
alvarás e licenças para que
se possa verificar o horário
de funcionamento, bem co-
mo outras informações jul-
gadas de importância.

Painel dos Médicos Plantonistas do
Pronto Socorro e Hospital Regional

Sol ic i tando ao
Executivo e à administra-
ção do Hospital Regional
de Itapetininga, infor-

mações sobre como an-
dam as conversações pa-
ra instalação do painel
com os nomes dos médicos

plantonistas do Pronto
Socorro Municipal e Hos-
pital Regional de Itape-
tininga.

Chamando aten-ção
para existência de um grande
terreno entre as Ruas Aman-
tino Ismael de Albuquerque
e José Santana de Oliveira

Destinação adequada para imóvel
localizado na Vila Nova Itapetininga

em Vila Nova Itapetininga,
localizado entre residências
e atualmente transformado em
local de descarga de entulho e
lixo, está solicitando ao

Executivo uma destinação
adequada para esse imóvel,
lembrando que a mencionada
vila não possui alternativas
para o lazer de seus moradores.

A Câmara Munici-pal
de Itapetininga aprovou com
emendas, em primeira discussão
e votação o Projeto de Lei
Complementar 09/2011, de
autoria de vários vereadores,
que altera dis-positivos da Lei
Comple-mentar nº 25, de 28 de

março de 2008, que dispõe
sobre a instalação de sistemas
de transmissão de telecomuni-
cações em geral e outros sis-
temas de transmissões de ra-
diação eletromagnética não
ionizante no município de
Itapetininga.

Solenidade de decerramento de placas
na Casa da Agricultura

A Câmara Muni-
cipal de Itapetininga par-
ticipou no último sábado,

da solenidade de des-
cerramento de placa com
o nome do ex-prefeito

Joaquim Aleixo Machado na
Casa da Agricultura de
Itapetininga.

O Legislativo ita-
petiningano participou da
solenidade de descerra-

Legilastivo presente em solenidade na
Fatec

mento de placa com o nome
do professor Antonio Be-
lizandro Barbosa Rezende

na FATEC de Itapetininga,
na manhã do último sábado.
Texto: Câmara Municipal

de Itapetininga

nificando a via pública e as
residências, além do fato
dos motoristas estacio-
narem nessa rua, difi-
cultando a visibilidade de
outros condutores.

O projeto aprova-
do na sessão ordinária desta
última segunda-feira deverá
voltar em segunda discus-são
e votação na próxima sessão
ordinária, devendo, a partir da sua
decisão, ser divulgada a íntegra do
mesmo.
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Esculturas de rino-
cerontes chegarão às 10 Es-
colas Municipais da Rede
Municipal, nos próximos
dias. Trata-se de um projeto
inovador, a Rino Mania, si-
milar a Cow Parade, é uma
exposição de 15 rinoceron-
tes decorados e espalhados
pelas ruas da cidade de São
Paulo. Além destas peças,
mais 10 esculturas estarão
em Itapetininga.

Cada escultura re-
ceberá uma pintura especial,
tornando-a inédita e exclu-
siva. A ideia é que sejam
utilizados potes de vidro
com tampa (geléia ou pa-
pinha) ou potes plásticos
com tampa para armazenar
as misturas de tintas; palitos
de sorvete para misturar;
garrafas plásticas pequenas
cortadas para lavar os pin-
céis; solvente para o verniz
(aguarrás).

Este projeto edu-
cacional Rino Mania pre-
tende trazer para as cidades
selecionadas uma proposta

Professores serão capacitados para o
projeto Rino Mania

de educação artística asso-
ciada à educação ambiental
para crianças do Ensino
Fundamental I. Cada escola
participante selecionará
algumas turmas para par-
ticipar e receberá um kit de
pintura; uma escultura de
rinocerontes tamanho 1,20 x
0,80 cm.

A capacitação de
20 professores envolvidos
neste projeto será no sába-
do, dia 20. As oficinas, com
duração de 8 horas, serão di-
recionadas para os pro-
fessores do Ensino Funda-
mental I. Cada professor re-
ceberá este Caderno com
orientações sobre a Rino
Mania. A capacitação acon-
tece na Oficina Pedagógica
que funciona à rua José
Bonifácio, 739, no Centro.

A entrega do ma-
terial de pintura nas escolas
está previsto para o dia 10
de outubro. Os rinos pin-
tados e prontos, devem es-
tar disponíveis para serem
fotografados e expostos

pela nossa cidade até 15 de
novembro. Em seguida, será
feita a devolução do rinos
nas escolas, sendo que ca-
da Unidade ficará com a sua
obra de arte para enfeitar e
embelezar o ambiente
escolar.

 Conheça o Projeto

O Projeto desen-
volvido pela Editora Hori-
zonte é uma iniciativa do
grupo Duratex, que reúne
empresas como: Duraflor,
Deca, Duratex e Hydra, com
o objetivo de conscientizar
professores e alunos sobre
a preservação de alguns
animais ameaçados em
extinção no Brasil e no
mundo. Além de abordar
temas de Educação Ambien-
tal previstos nos conteúdos
desenvolvidos pela escola.

O foco são os te-
mas transversais, nas áreas
de Meio Ambiente, patri-
mônio histórico, cultural e
pluralidade social.

CIDADE SEGURA

Itapetininga hoje
possui uma frota de mais de
61 mil veículos, uma base de
um veículo para cada 2,3 ha-
bitantes.

Estima-se que
cerca de 300 veículos novos
entrem em circulação men-
salmente nas ruas do mu-
nicípio.

Para dar mais flui-
dez ao trânsito, tornando-o
mais rápido e seguro, tanto
para pedestres quanto para
os motoristas, a Prefeitura
de Itapetininga, por meio da
Secretaria de Trânsito e Ci-

Novos semáforos garantirão maior fluidez e segurança
nas ruas de Itapetininga

dadania, está instalando no-
vos semáforos. As vias já
contempladas são as Ruas
Doutor Coutinho, Virgílio de
Rezende e Quintino Bocai-
úva.

Em breve será con-
templado o cruzamento
entre as Ruas Alfredo Maia
e Doutor Lobato.

De acordo com a
Secretaria de Trânsito e Ci-
dadania, ao todo foram in-
vestidos 10 mil reais na im-
plantação dos novos dis-
positivos e em adaptações
nos sinais já existentes.
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Quinze a zero para
Itapetininga. Este foi o pla-
car da partida de estreia,
ocorrida na última semana,
entre os CAPSs-AD (Cen-
tros de Atenção Psicos-
sociais –Álcool e Droga) do
município e o de Hermelino
Matarazzo, durante a IX
edição da Copa da Inclusão
do Estado de São Paulo.

Até o próximo dia
2 de outubro, os 15 atendi-
dos pelo CAPS-AD de Ita-
petininga (Vila Belo Hori-
zonte) participarão da IX
Copa da Inclusão do Estado
de São Paulo. O próximo
jogo da equipe itapetininga-
na acontece no próximo dia
21 de agosto contra o CAPS
Sé. Em 2009, durante a VIII
edição da competição, a
equipe de Itapetininga con-
quistou a quarta posição.

Realizado no 
SESC Itaquera, São Paulo, 
a Copa da Inclusão é um es-
paço de integração, res-

CIDADE LEGAL

IX Copa da Inclusão: CAPS de Itapetininga
estreia com vitória

socialização e inclusão de
usuários, profissionais e fa-
miliares dos serviços de saú-
de mental (CAPS, CAPS
AD, Hospital-Dia, CECCO e
Associações).

O evento reúne 56
instituições do Estado, que
participaram dos torneios
de futsal, apresentação de
oficinas terapêuticas e
bazar, onde foram expostos
e vendidos produtos con-
feccionados pelos pacientes
das unidades.

CAPS AD: Referência no
tratamento de drogas em

Itapetininga
A Prefeitura de Ita-

petininga, nos últimos anos,
buscou investir no trata-
mento e em ações preven-
tivas quanto ao uso de dro-
gas. Um exemplo é o Centro
de Atenção Psicossocial -
Álcool e Drogas, direcio-
nado ao tratamento de de-
pendentes, que atende uma

média de 130 pessoas por
mês. 

Referência no tra-
tamento na região, o CAPS-
AD é um serviço especiali-
zado que atende pessoas em
diferentes níveis de cuidado:
intensivo (diariamente),
semi-intensivo (de duas a
três vezes por semana) e
não-intensivo (até três ve-
zes por mês). No local, os
pacientes passam por ati-
vidades que buscam res-
gatar valores como: a res-
ponsabilidade, a higiene, a
criatividade e a reflexão. A
unidade também oferece me-
dicação, terapias, oficinas
terapêuticas e atendimento
familiar. 

De acordo com a
Secretaria de Saúde, do total
de pessoas que procuram
ajuda, 75% delas consegue
abstinência (drogas, álcool
e tabaco), ou seja, con-se-
guem evitar o uso. O re-
sultado é considerado ex-

celente, tendo em vista que
o processo de cura dessas
dependências é contínuo. 

O tratamento de-
senvolvido é realizado por
uma equipe multidisciplinar,
composta por médico clí-
nico geral, psiquiatra, psi-
cólogos, assistente social,
psicopedagoga, artista plás-
tica, professor de educação
física, auxiliar de educação
física, auxiliares de enfer-
magem, enfermeiro, coor-
denador técnico, monitores,
além de cozinheiras, coor-
denador administrativo, ser-
ventes e auxiliares de ma-
nutenção. 

O CAPS-AD pres-
ta atendimento gratuito para
dependentes de álcool,
tabaco e outras drogas. Os
interessados em obter
outras informações podem
conseguir à Rua Lucas
Nogueira Garcês, 83 – Vila
Belo Horizonte ou pelo
telefone (15) 3272-7277.

CIDADE EDUCADORA

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
cursos profissionalizantes.

Ao todo são 50 va-
gas distribuídas nos cursos
de Hidráulica e Pneumática
Industrial (Aperfeiçoamento
Profissional), Eletropneu-
mática (Aperfeiçoamento
Profissional, NR 10 Segu-
rança na Instalação e Ser-

CEPROM/SENAI está com as
inscrições abertas

viços com Eletricidade
(Aperfeiçoamento Profis-
sional), Autocad 2D (Aper-
feiçoamento Profissional). O
valor das matrículas varia de
R$ 63,00 a R$ 109,00, con-
forme o curso selecionado.

Além destes cur-
sos, o CEPROM/SENAI está
também oferecendo 20
vagas para 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 com-
provante 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
horas.

Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone (15) 3273-2929.
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Com objetivo de
incentivar e difundir a prá-
tica da modalidade em Itape-
tininga, a Secretaria de Es-
porte e Lazer abriu as inscri-
ções para o 2º Torneio Mu-
nicipal de Voleibol Mascu-
lino e Feminino.

O torneiro será dis-
putado em uma única cate-
goria para ambos os sexos,

CIDADE LEGAL

Secretaria de Esporte e
Lazer promove o 2º Torneio

Municipal de Voleibol
Masculino e Feminino

com idade mínima de 15
anos, isto é, para os nas-
cidos em 1996. As inscrições
são gratuitas e os dias de
competições, o sistema de
disputa, sorteio e demais as-
suntos relacionados com o
torneio serão discutidos no
Congresso Técnico que
será realizado no dia 2 de se-
tembro às 19 horas na sede

Prefeitura de Itapetininga
disponibiliza 30 vagas para

Ginástica Rítmica

da Secretaria.
Poderão participar

clubes, entidades esporti-
vas e sociais e associações
de vilas que formalizarem
suas inscrições até o dia 31
de agosto, na Secretaria de
Esportes e Lazer, localizada
à  Avenida José de Moraes
Terra, nº 2.001 -das 9 às 17
horas.

Meninas de 6 a 11
que gostam de Ginástica
Rítmica ou que queiram
aprender esta modalidade,
não podem perder esta
oportunidade que a Pre-
feitura de Itapetininga está
oferecendo.

Serão oferecidas
90 vagas divididas em três
turmas.

As inscrições se-
guem até o próximo dia 26

de agosto, no Centro His-
tórico 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
um atestado médico de
aptidão física da criança
visando à segurança da
mesma.

As aulas estão
previstas para ter início na

primeira quinzena do mês de
setembro, de segunda a
sexta-feira das 8h30 às
10h30 e das 14 às 16 horas,
no Auditório Municipal Abí-
lio Victor. 

Outras informa-
ções no Departamento de
Esportes, à Ginásio Mu-
nicipal Ayrton Senna da
Silva,  telefone (15) 3271-79-
26 ou no Centro Cultural pe-
lo telefone (15) 3272-5879.

A noite da última
sexta-feira (dia 12) vai ficar
marcada para muitos itape-
tininganos. Quem foi à Ave-
nida Peixoto Gomide pode
conferir a apresentação da
Orquestra Filarmônica Ba-
chiana SESI/SP, sob a re-
gência de renomado ma-
estro João Carlos Martins,
que emocionou o público
com seu surpreendente ta-
lento e exemplo de supera-
ção. 

O evento, promo-
vido pela empresa Duratex
em comemoração aos seus
60 anos de existência no
Brasil, com a colaboração da
Prefeitura de Itapetininga,
reuniu mais de quatro mil
pessoas que lotaram o local
para apreciar um pouco das
composições dos alemães
Bach e Beethovem, além de
obras brasileiras como
“Trenzinho Caipira”, do
Compositor Brasileiro Villa-
Lobos, e um pouco de sam-
ba, com o “Trem das Onze”
do grupo paulista “Demô-
nios da Garoa”.

Para encerrar o
concerto, o maestro presen-
teou o público ao reger o Hi-
no Nacional em diversos
ritmos brasileiros e também

Maestro João Carlos Martins e
Orquestra Filarmônica Bachiana SESI

emocionam Itapetininganos em concerto
com a apresentação do
jovem tenor Jean Willian,
que encantou com “My
Way” de Frank Sinatra.

O concerto da Or-
questra Filarmônica Ba-
chiana SESI/SP, sob a
regência do Maestro João
Carlos Martins, está sendo
realizado em todas as
regiões do País que sediam
uma das unidades fabris e
florestais da Duratex, em
homenagem aos 60 anos de
implantação da empresa.

Nos últimos me-
ses, a empresa já promoveu
o evento em São Leopoldo
e Taquari (RS), Uberaba e
Estrela do Sul (MG), Bo-
tucatu, Lençóis Paulista,
Agudos e Jundiaí (SP).

Ainda estão pre-
vistos concertos em Cabo
de Santo Agostinho (PE) e
João Pessoa (PB). O encer-
ramento das comemorações
será em dezembro, com um
grande concerto na capital
paulista.

Um encontro regado por
muita música

Em Itapetininga, o
Maestro João Carlos Mar-
tins foi convidado pela Se-
cretaria de Cultura e Tu-

rismo a conhecer programas
sociais do município, que
utilizam a música como
instrumento para o desen-
volvimento dos atendidas.

Durante o encon-
tro, o Maestro conferiu a
apresentação do projeto
Meninos da Porteira, que de-
senvolve atividades artís-
ticas, educacionais e so-
ciais, junto aos assistidos
do CEPREVI (Centro de
Pesquisa e Reabilitação
Visual de Itapetininga). Na
ocasião, 30 alunos apresen-
taram um trecho do es-
petáculo “ MENINOS DA
PORTEIRA”, que envolve o
coral de deficientes visuais
e os integrantes do curso de
viola caipira,todos aten-
didos pelo centro.

Já os alunos do
Projeto Guri, dos cursos de
percussão, canto e coral em
conjunto, apresentaram a
música “Maria, Maria” de
Milton Nascimento e apro-
ximadamente 50 crianças da
EMEIF Profª Loide La-
ra, apresentaram textos
produzidos por eles mesmo,
baseados na bibliografia do
maestro, e também cartas de
apoio à história de supera-
ção vivida pelo Maestro.
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Em Itapetininga a
educação é levada a sério.
Conhecido como “Terra das
Escolas”, o município se
destaca por oferecer ensino
de qualidade à sua popula-
ção.

Nos últimos sete
anos, a Prefeitura de Itapeti-
ninga tem feito grandes in-
vestimentos da área da edu-
cação, enfocando sempre a
geração de emprego e renda
no município. A cidade hoje
possui 73 escolas munici-
pais e 26 unidades estadua-
is, que atendem a mais de
32 mil estudantes, do ensino
infantil ao de jovens e adul-
tos. Além disso, a cidade
oferece à população do mu-
nicípio e de toda região, en-
sino profissionalizante, atra-
vés do Ceprom/Senai (Cen-
tro Educacional Profissio-
nalizante Municipal/ Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial) e do FSS
(Fundo Social de Solidarie-
dade), educação técnica,
por meio da ETEC Escola
Técnica Estadual Prof.
Edson Galvão e do IFSP
(Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do

IFSP comemora um ano de funcionamento em
Itapetininga

Estado de São Paulo) e tam-
bém, ensino superior com a
FATEC (Faculdade de Tec-
nologia)  e o Polo de Edu-
cação a Distância “ Chopin
Tavares de Lima” – UAB
(Universidade do Brasil).

Na noite de ontem
quinta-feira (dia18), a
Administração Municipal e
o IFSP realizaram uma so-
lenidade para comemorar
um ano de funcionamento
do campus de Itapetininga.

O evento contou
com a participação de cerca
de 100 pessoas, entre elas o
Responsável Técnico pela
implantação do IFSP do
município, Roberto José
Suardi Júnior; o Diretor
Geral do Campus Itapetinin-
ga, Ragnar Orlando Ham-
marstrom; o Prefeito de Ita-
petininga, Roberto Ramalho
Tavares; além de alunos,
professores e outras auto-
ridades locais.

O IFSP de Itapeti-
ninga foi inaugurado oficial-
mente no ano de 2010, em
Brasília, em cerimônia pre-
sidida pelo então Presidente
da República Luiz Inácio
Lula da Silva com a parti-

cipação do Prefeito de
Itapetininga, Roberto Rama-
lho.

Conforme acordo
firmado entre o Governo Fe-
deral e o Executivo, a unida-
de, antigo Centro Federal de
Educação Tecnológica
(Cefet), foi edificada em um
terreno de 53.322 m² na
Avenida João Olímpio de
Oliveira, 1561, Vila Assem.

O prédio de 3.193,0
m², que conta atualmente
com três blocos de edifícios
interligados, sendo bloco
administrativo, de salas de
aula, de biblioteca, convívio
e cantina. Devido à grande
procura por vagas nos
cursos ministrados pelo
IFSP de Itapetininga, no
início do mês foi  publicado
no Diário Oficial da União
aviso de licitação para
contratação de empresa que
irá executar as obras de
construção da segunda fase
do campus.Conforme o pro-
jeto, a unidade ganhará blo-
cos de informática, mecâ-
nica, elétrica/eletrônica e
edificações, todos com-
postos por miniauditórios,
além de mais salas de aula,

num investimento de sete
milhões de reais.

O IFSP é uma ins-
t i tu ição que,  a lém de
oferecer educação supe-
rior, básica e profissio-
nal, também disponibiliza
educação profissional e
tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com
base na conjugação de
conhecimentos técnicos e

O Picolo Espaço
da Biblioteca Municipal Dr.
Júlio Prestes de Albuquer-
que e o Grupo Teatro AR-
CO-ÍRIS, realizam neste mês
de agosto mais um encontro
com o poeta. Nesta edição
o projeto irá destacar o maior
poeta sertanejo: Abílio Vic-
tor, o popular Nhô Bentico,
que fez parte da história de
Itapetininga e do País. Na
oportunidade, também será
lembrado o mês do Folclore,
comemorado no dia 22 de
agosto.

Abílio Victor nas-
ceu no dia 31 de agosto de
1899, trabalhou em tipo-

CIDADE LEGAL

Picolo Espaço e Grupo Teatro Arco-íris
homenageiam Abílio Victor e o Folclore

grafia, foi gerente de cinema
e mostrou todo o seu ta-
lento na PRD-9, Rádio Difu-
sora de Itapetininga, onde
o personagem Nhô Bêntico
foi criado e seus poemas
ganharam o País.

Sua vida era um
poema.  Boêmio, buscava
inspiração nas madrugadas,
tendo por companheira a
lua e sua alma cabocla. Seus
poemas conseguem nos
levar às lagrimas e fazer bro-
tar dos corações gostosas
gargalhadas. Faleceu em 7
de outubro de 1952, dei-
xando uma lacuna na arte e
na cultura de Itapetininga.

Ao criar o espe-
táculo Os Sonhos do Poeta,
o grupo teatro ARCOIRIS,
procurou recriar no palco,
um pouco desse mundo má-
gico e maravilhoso que Nhô
Bêntico pintou nas suas
poesias, dentre eles o tre-
cho:  “Ai que sodade que
eu tenho do tempinho que
passô.”

Serviço:
Dias: 20,21, 27 e 28 de agosto
Horário: 20:30h
Local: Picolo Espaço- Bi-
blioteca Municipal Dr. Julio
Prestes de Albuquerque
Rua: Campos Salles, 175

O dia 22 de agosto
é marcado por várias come-
morações em todo o terri-
tório nacional em razão do
Dia do Folclore. Nas esco-
las e centros culturais são
realizadas atividades di-
versas cujo objetivo princi-
pal é passar adiante a rique-
za cultural de nosso folclore.
Em Itapetininga, a Prefeitura
Municipal, através da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, preparou uma progra-
mação especial.

Entre os dias 19 e
22 de agosto, será realizado
das 10 às 21 horas, o Fol-
clore Vivo, na Praça Mare-

Itapetininga terá programação especial
para comemorar o Dia do Folclore

chal Deodoro, Largo dos
Amores. Durante os dias de
evento, a população poderá
prestigiar a culinária e o
artesanato regional das
cidades de Ribeirão Grande,
São Paulo, Praia Grande,
Itapetininga, Itaoca, Guapi-
ara, Araçoiaba da Serra,
Capão Bonito, Votorantim,
Bonsucesso de Itararé e Ín-
dio Pataxós.

Já no sábado, dia
20, a partir das 10 horas,
acontece o Grande Cortejo,
com início na Avenida Pei-
xoto Gomide até a Praça Ma-
rechal Deodoro. Durante a
passeata, várias manifes-

tações folclóricas serão
apresentadas, dentre elas:
Congada de Mogi das Cru-
zes, Dança da Fita de Itaóca,
Folia de Reis de Araçoiaba
da Serra, Roda de Violeiros
de Guapiara, Catira de Ita-
petininga, Festa na Varanda,
Orquestra de Viola, Fandan-
go, Cururu, Congada de An-
dradas, Recomenda e Curu-
ru de Pilar do Sul, Moda de
Viola, Capoeira, etc.Preser-
var as tradições folclóricas
é um dever de todos. Preser-
var as nossas raízes e man-
ter a identidade cultural viva
é valorizar a nossa história
visando um futuro melhor.

tecnológicos às suas prá-
ticas pedagógicas. 

A escolha dos
cursos, que são ministrados
hoje pela unidade, foram
defini-dos  por meio de uma
audiência, junto represen-
tantes do Executivo, Legis-
lativo, empresários e do
IFSP, conforme as necessi-
dades das indústrias e em-
presas locais, contribuindo

assim para a geração de em-
prego e renda.

O campus de Ita-
petininga conta atual-
mente com mais de 500
alunos, distribuídos nos
cursos técnicos de Edi-
ficações, Mecânica e
Manutenção e Supor-te em
Informática, além do curso
superior de Licenciatura em
Física.
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