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A Edição 272 do
Semanário Oficial de Itape-
tininga traz uma matéria
completa sobre a FUN-
CRAF (Fundação para o Es-
tudo e Tratamento das De-
formidades Crânio-Faciais)
de Itapetininga.

A unidade, consi-
derada referência no trata-
mento de deficiência auditi-
va e fissura labiopalatina, do

Editorial
início do ano até o mês de
julho realizou 38.465 proce-
dimentos e 12.474 atendi-
mentos. A Funcraf de Itape-
tininga realiza cerca de 50
atendimentos ao dia. A ma-
téria completa, você con-
fere nas próximas páginas.

Neste Semanário,
você acompanha que, no
último mês, a Prefeitura fir-
mou compromisso para a

continuação do Programa
de Educação Inclusiva no
município.

O Projeto no mu-
nicípio permite, entre outros
benefícios, a acessibilidade
arquitetônica, nas comuni-
cações e nos transportes, às
pessoas com necessidades
especiais.

Aqui você também
confere que a Universidade

Federal de São Carlos-
UFSCAR, está com as ins-
crições abertas para o pro-
cesso seletivo de  Tutores
presenciais;Estas e outras
informações, você confe-re
nesta edição do Sema-nário
Oficial de Itapetinin-ga.

Uma semana de
vitórias à toda a população
itapetiningana e até a pró-
xima semana

Semanário Oficial de Itapetininga.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 15/08/2011.

Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA;
Paulo Rubens Soares Hungria Neto, primeiro secretário, representante da OAB; Felipe Ayub, Diretor da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade
Amigos da Vila Nova Itapetininga; Graziela Rodrigues, representante da UIPA - União Internacional de
Proteção aos Animais; José Saad, representante da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga.
Protocolos de corte e poda de árvores:
Indicação 112/2011 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 214/2011 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 258/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 263/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 265/2011 – deferida a poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 266/2011 – indeferido, devendo providenciar o requadramento;
nº 267/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 268/2011 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89.
Compensações:
Protocolo nº 231/2011 – Sr. Moacir Rodrigues Filho, devidamente cumprida, mediante apresentação de
relatório.

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 22/08/2011.
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA;
Paulo Rubens Soares Hungria Neto, primeiro secretário, representante da OAB; Bruna C. Ventura Camargo,
supervisora da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Felipe Ayub, Diretor da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da
Vila Nova Itapetininga; José Saad, representante da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga;
Wilson Matiazzo, representante do Lions Club e Wilson Rodrigues Júnior, representante da SABESP.
Protocolos de corte e poda de árvores:
nº 241/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 270/2011 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 272/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 279/2011 – suspenso, devendo providenciar projeto da obra;
nº 281/2011 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 287/2011 – suspenso, devendo providenciar projeto da obra.
Andamentos:
O Vereador José Benedito Lisboa Rolim forneceu cópia da consulta pública realizada ao CEPAM pela
Câmara Municipal de Itapetininga, visando esclarecer a atuação deste Conselho, como órgão consultivo.
O Conselho aprovou o modelo da Declaração de Cumprimento de Termo de Compensação Ambiental,
documento que oficializa o encerramento da compensação ambiental no Município.
O Conselho recebeu a comunicação que a Agência Ambiental de Itapetininga autorizou à retirada manual
da vegetação exótica / invasora existente na APP do Ribeirão dos Cavalos, objeto de denúncia realizada
por Conselheiro do COMDEMA.
O Conselho aprovou a construção do site oficial do COMDEMA, que em breve estará no ar.

A Prefeitura do Município de Itapetininga comunica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores
e as entidades empresariais, com sede neste município, que recebeu recursos a título de transferência
voluntária do Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado no contrato de repasse
número 0259102-91/08.

Convite para Audiência Pública
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - SP, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 –
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONVIDA A POPULAÇÃO DE ITAPETININGA E
VEREADORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 30/
08/2011, ÀS 10 HORAS, NO AUDITÓRIO ALCIDES ROSSI, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1000,
JARDIM MARABÁ, QUANDO SERÃO RECEBIDAS PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA, ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ALTERAÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

Itapetininga – SP, 19 de agosto de 2011.

Cristiane da Silva Cardoso
Diretora Depto. Orçamento e Finanças

Newton Calvalcanti de Noronha
Secretário de Administração e Finanças

Resolução nº02/2011
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Itapetininga no uso de
suas atribuições  legais :
-Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 260 parágrafo 2º  -O Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização através de planos de
aplicação das doações subsidiadas e demais receitas , aplicando necessariamente percentual para incentivo
ao acolhimento , sob forma de guarda  de criança ou adolescente , órfão ou abandonado;
-Considerando que o serviço de acolhimento deve ser organizado em consonância com princípios, diretrizes
e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente  e no documento  “ Orientações Técnicas : Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” , aprovado pela Resolução conjunta nº 1, de 18 de junho
de 2009 do CONANDA E CNAS;
-Considerando que o serviço de Acolhimento deve promover acesso a rede socioassistencial , aos demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas  públicas setoriais;
- Considerando a necessidade de implantação em âmbito municipal do PIA- Plano Individual de Atendimento
e do PAF - Plano de Atendimento Familiar, que prevê restabelecer e fortalecer os  vínculos familiares e
possibilitando a convivência comunitária;

Resolve:
- Art. 1º - Aplicar o montante no valor de R$ 27.720,00 ( vinte e sete mil setecentos e vinte reais) nos
serviços de acolhimento  Institucional visando a implantação do Atendimento Individual  e Familiar ,
tendo em vista a superação dos motivos que levaram ao acolhimento.
Itapetininga, 16 de agosto de 2011
Vera Lúcia Abdala
Presidente do CMDCA
———————————————————————————————————————————
——

DELIBERAÇÃO N° 019/2011
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapetininga, em reunião realizada no
dia 16/08/2011, em virtude da Resolução nº 02 de 2011, delibera as Instituições de Acolhimento
pertencentes a Rede Socioassistencial de Itapetininga, que não possuam em seu quadro Profissional de
Serviço Social, o valor  de R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais) á cada abrigo, para a
execução do período de setembro a dezembro de 2011, totalizando R$ 27.720,00 (vinte e sete mil
setecentos e vinte reais).
As entidades de Acolhimento que serão atendidas pela Resolução serão: Instituição Nosso Lar, Grupo de
Apoio à Adoção de Itapetininga e Casa da Criança São Vicente de Paulo - SEMEIA – Núcleo II.
Itapetininga, 16 de Agosto de 2011

Vera Lúcia Abdala
Presidente do CMDCA

EDITAL DE CHAMAMENTO – 060/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 29 de agosto a 02 de setembro 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
JOSIANI CALEFI DOS SANTOS 8.042.860-0 301º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 24 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 061/2011
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 29 de agosto à 02 de setembro de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
WESLEY EDUARDO P. DOS SANTOS 42.994.416-0 26º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 24 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 062/2011
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 29 de agosto à 02 de setembro 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
FERNANDO DA SILVA 34.672.128-3 13º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 24 de agosto de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI Nº 5.459, DE 22 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre requisito para investidura em cargo, função ou emprego de qualquer natureza, da Administração
Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 39/2011, de autoria dos Vereadores Mauri de Jesus Morais e Fuad Abrão Isaac)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º Os cargos, funções ou empregos de qualquer natureza, da Administração Direta e Indireta dos
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Itapetininga, não poderão ser exercidos por quem seja
considerado inelegível, nos termos da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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DECRETO Nº 784, DE 24 DE AGOSTO DE 2011.

Altera dispositivos do Decreto nº 456, de 20 de Outubro de 2008, que Regulamenta o Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social – CMHIS.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos dos processos nº 6.590 e 6.591, de 3 de março de 2010, protocolado nesta
Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º O inc. I e a alínea “c” do inc. II do Art. 1º do Decreto nº 456, de 20 de Outubro de 2008, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.º...
I – Secretário Municipal de Planejamento;
...
c) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento;”
(NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 785, DE 24 DE AGOSTO DE 2010.
Altera dispositivos do Decreto nº 457, de 20 de Outubro de 2008, que Regulamenta o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos dos processos nº 6.590 e 6.591, de 3 de março de 2010, protocolado nesta
Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º O Art. 1.º do Decreto nº 457, de 20 de Outubro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.º A administração do FMHIS será exercida pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO do Município
de Itapetininga, a qual, sem prejuízo do Art. 20 da Lei nº 5.264, de 27 de Maio de 2008, enquanto órgão
administrador do FMHIS, terá a competência de:” (NR)
Art. 2.º O caput e a alínea “b” do Art. 6.º do Decreto nº 457, de 20 de Outubro de 2008, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6.º O FMHIS irá proporcionar condições de financiamento aos beneficiários finais dos programas
habitacionais desenvolvidos, através de seus recursos, mediante plano de comercialização apresentado
pela Secretaria de Planejamento e aprovado pelo CMHIS, observadas as seguintes condições:” (NR)
...
“b. O prazo de contrato será definido pela Secretaria de Planejamento, operadora do FMHIS, e homologado
pelo CMHIS;” (NR)
Art. 3.º O Art. 10.º do Decreto nº 457, de 20 de Outubro de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10.º Os subsídios concedidos serão objeto de revisão periódica por parte da Secretaria de Planejamento,
que determinará a redução ou ampliação do benefício segundo normas do CMHIS.” (NR)
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 310, DE 22 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 Newton Cavalcanti de Noronha, do cargo de Secretário Interino da Secretaria
Municipal da Saúde, a partir de 16 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 311, DE 22 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 Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Saúde o Sr. OSWALDO BENEDITO MORELLI,
nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 16 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 312, DE 24 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 Tornar sem efeito a nomeação da Professora Eventual, Neli Maria Rosa, objeto da portaria nº 272,
de 02/08/2011, publicada no dia 08 /08/2011 no Semanário Oficial.
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 313, DE 24 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 34.839, de 23 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Valdinéia Braz da Silva de Almeida, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 23/08/2011.
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 314, DE 24 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 32.604, de 8 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Designar as funcionárias abaixo relacionadas para representar o INCRA – Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, e ter acesso ao SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural:
I – Laurissa de Fátima da Silva;
Responsável pela UMC – Unidade Municipal de Cadastramento
II – Vladimir Pereira.
Representante
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 315, DE 24 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 33.902, de 16 de agosto de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1.º Nomear as Comissões Permanentes de Sindicância, composta pelos seguintes servidores efetivos
e estáveis, para as respectivas Secretarias:
I – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, com competência para processar e opinar nos feitos em geral, composta dos seguintes membros,
servidores efetivos e estáveis:
1.Mara Guimarães Dantas;
2.João Batista de Siqueira;
3.Anna Carolina Piedade Gonçalves Affonso.
II – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais
lotados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação:
1.Simone de Moraes Ginez Alves;
2.Solange Ladeira Pinheiro Rocha;
3.Ana Paula Ferreira Buzzo.
III - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais
lotados no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços:
1.José Henrique dos Santos;
2.Marco Aparecido da Silva Monteiro;
3.Fernando Araújo S. de Castro.
IV - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais
lotados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde:
1.Carlos José de Lazari;
2.Elisabete Gabriela P. M. de Brito;
3.Marta Rosana Nazareth Ayres.
V - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais
lotados no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania e Guarda Municipal:
1.Célio Rolle;
2.Ricardo Vieira de Almeida;
3.João Batista Vicente Junior.
Art. 2.º As comissões contarão com assessoria jurídica permanente, através da designação de profissional
da advocacia, sempre que solicitado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, que a qualquer tempo
poderá, em se justificando a pertinência e segurança para os trabalhos disciplinares avocar feitos da
competência das comissões permanentes constituídas nos incisos II a V, cujo termo requisitório do feito
deverá ser firmado pelo titular da Secretaria ou pelo Procurador Geral do Município, passando para a
competência da Comissão Permanente constituída no inciso I.
Art. 3.º No caso de vacância temporária, impedimentos ou quaisquer outros motivos que inviabilizem a
atuação das comissões com 3 (três) membros, requisitar-se-á para atuar como suplente, membros de
outras, através de ofício à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
Art. 4.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 259 de 02 de agosto
de 2010.
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ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 316, DE 24 DE AGOSTO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes no protocolo de nº 34.824, de 23 de agosto de 2011, protocolado
nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, mandato de 2011 a 2013, a saber:
I - Samantha Galão Figueiredo de Carvalho Ladeira, como titular para representar o segmento da Secretaria
Municipal de Educação.
II - Neusa Aparecida Gomes de Oliveira Galvão de Souza, como suplente para representar o segmento da
Secretaria Municipal de Educação.
III -Maila Padula Penteado, como titular para representar o segmento Diretores de Educação Básica.
IV -Maria de Lourdes Santos, indicada como suplente para representar o segmento Diretores de Educação
Básica.
V - Fernanda Aparecida Correa Gonçalves Moraes, indicada como titular para representar o segmento
servidor técnico-administrativos das escolas públicas.
VI - Camila de Lima Araujo, indicada como suplente para representar o segmento servidor técnico-
administrativos das escolas públicas.
VII - Rosenilda Gomes da Silva, indicada como titular para representar o segmento de pais de alunos da
educação básica.
VIII - Eunice Aparecida de Oliveira Pereira, indicada como suplente para representar o segmento de pais
de alunos da educação básica.
IX - José Carlos de Jesus, indicado como titular para representar o segmento de pais de alunos da educação
básica.
X - Claudinei Timóteo da Costa, indicado como suplente para representar o segmento de pais de alunos
da educação básica.
XI - Giane Zacarias de Melo, indicada como titular para representar o segmento do Conselho Municipal
de Educação.
XII - Márcia Regina Chioquetti Soares, indicada  como suplente para representar o segmento do Conselho
Municipal de Educação.
XIII - Leila Faria Haddad , indicada como titular para representar o segmento Conselho Tutelar .
XIV - Edith Aparecida Gomes da Silva Graça, indicada como suplente para representar o segmento
Conselho Tutelar.
XV - Edson Vaz de Proença, indicado como titular para representar o segmento Estudantes da Educação
Básica Pública.
XVI - Enice Camargo Pardo Silva, indicada como suplente para representar  o segmento Estudantes da
Educação Básica Pública..
XVII - Magali Albuquerque de Moura, indicada como titular para representar o segmento Estudantes da
Educação Básica Pública.
XVIII -  Renata Brisola Gomes, indicada como suplente para representar o segmento Estudantes da
Educação Básica Pública.
XIX - João Henrique Branco, indicado como titular para representar o segmento Poder Executivo
Municipal.
XX - André Marques, indicado como suplente para representar o segmento Poder Executivo Municipal.
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 317, DE 25 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 GERALDO MINORU TAMURA MARTINS, do cargo de Secretário
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 25 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 318, DE 25 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 Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento o Sr. MARCIO
RENE ROCHA, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, 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



PÁGINA 6 26 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA 726 DE AGOSTO DE 2011



PÁGINA 8 26 DE AGOSTO DE 2011

LEI Nº 5.460, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
Dá o nome do Doutor Carlos Amadeu de Oliveira Vieira a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Mazzei
e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 43/2011, de autoria do Vereador Hiram Ayres Monteiro Júnior)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º Passa a denominar-se Doutor Carlos Amadeu de Oliveira Vieira a Unidade Básica de Saúde (UBS)
de Vila Mazzei.
Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 783, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.421 de 28 de Dezembro de 2010; e
Considerando os autos do processo nº 35.311/2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), destinado a atender as seguintes dotações do
orçamento vigente:
02.07.01 – Secretaria de Municipal de Educação
(114) – 123630028.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       30.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(140) – 123610023.2038 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$     400.000.00
(159) – 123610026.2009 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     120.000.00
(168) – 123650023.2039 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$     350.000.00
02.08.01- Secretaria Municipal de Saude
(216) - 103010019.2032 – 3390.30 – Material de Consumo R$     290.000.00
(219) – 103010019.2032 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     560.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(327) – 041220020.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     250.000.00
(332) – 154520020.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       30.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$  2.030.000.00
Art. 2.º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
123640024.2042 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    120.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(141) – 123610023.2038 – 3190.13 – Obrigações Patronais R$      80.000.00
(150) – 123610023.2079 – 3191.13 – Obrigações Patronais R$    400.000.00
(168) – 123650023.2039 – 3190.13 – Obrigações Patronais R$      80.000.00
(173) – 123650023.2039 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    150.000.00
(176) – 123650023.2080 – 3190.13 – Obrigações Patronais R$    150.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(227) – 103020019.1063 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$   270.000.00
(229) – 103020032.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$     90.000.00
(230) – 103020032.1065 – 4490.51 – Obras e Instalações R$   200.000.00
(231) – 103020032.2077 – 3390.30 – Material de Consumo R$   200.000.00
(233) – 103020032.2077 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     90.000.00

02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(333) – 154520020.1039 – 4490.51 – Obras e Instalações R$    150.000.00
(334) – 154520020.1044 – 4490.51 – Obras e Instalações R$      50.000.00
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$  2.030.000.00
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 786, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre aprovação do loteamento denominado “Chácara Barro Branco”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 33.123, de 10 de agosto de 2011, protocolado nesta
Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado pela Prefeitura do Município de Itapetininga o loteamento denominado “Chácara
Barro Branco” localizado no perímetro urbano do município, na Rodovia Aristides da Costa Barros (SP-
157), s/nº, neste município, denominado “Chácara Barro Branco - Gleba 1”, e com Certificado de
Aprovação da “GRAPROHAB” - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais nº 267/2011,
de propriedade da empresa “Terra Hungria Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, inscrita no CNPJ sob
o nº 13.484.634/0001-09, com área de 273.796,05 (duzentos e setenta e três mil setecentos e noventa
e seis metros quadrados e cinco decímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 74.625 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: 73.861,51 m2 .............................................................................. 26,98 %
2 – Áreas Públicas: 194.017,91 m2 ............................................................................. 70,86 %
2.1 – Sistema Viário: 67.230,84 m2 ............................................................................ 24,55 %
2.2 – Áreas Institucionais: 17.674,78 m2 .................................................................... 6,46 %
2.3 – Espaços Livres de Uso Público: 109.112,29 m2 ................................................ 39,85 %
3 – Outros (área a ser doada ao DER): 5.916,63 ......................................................... 2,16%
4 – Área Total Loteada: 273.796,05 m2 .................................................................... 100,00 %
Parágrafo Único - O loteamento denominado “Chácara Barro Branco” contém 480 (quatrocentos e
oitenta) 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 artigo 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 22.495,
de 23 de maio de 2011.
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 34,64 % (trinta e
quatro vírgula sessenta e quatro por cento) do imóvel objeto da matricula nº 74.625 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 “Chácara Barro Branco” 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 1 – Lotes 10 ao 17; Quadra
2 – Lotes 1 ao 7; Quadra 3 – Lotes 1 ao 16; Quadra 6 – Lotes 1 ao 11; Quadra 7 – Lotes 1 ao 6; Quadra
9 – Lotes 1 a 26; Quadra 11 – Lotes 1 a 18; Quadra 13 – Lotes 1 a 12; Quadra 15 – Lotes 1 ao 31; Quadra
16 – Lotes 1 ao 7; e Quadra 17 – Lotes 19 ao 38, totalizando 162 (cento e sessenta e dois) lotes
caucionados, e uma área de 25.585,06m2 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco metros
quadrados e seis 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 vinte e cinco dias de agosto de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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PORTARIA Nº 319, DE 25 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, Aline Aparecida Castro, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotada na Assessoria
Técnica Operacional, junto a Secretaria de Negócios Jurídicos, a partir de 10 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

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 056, de 15 de Agosto de 2011

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000762/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-08-2011, a funcionária MARIA ANGÉLICA ALVES
RAVACCI BARRETI, Escrituraria, Referência 07-D, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 057, de 15 de Agosto de 2011
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000763/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-08-2011, a funcionária NEUSA FERREIRA ANTUNES,
Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 058, de 15 de Agosto de 2011
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000764/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-08-2011, a funcionária BELMIRA MARIA DAS
DORES BUENO VIEIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-F, lotada na Secretaria
Municipal da Promoção Social, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

ATOS DO LEGISLATIVO

Aprovado com emenda o Projeto
que disciplina instalação de torres

de telecomunicações
A Câmara Munici-

pal de Itapetininga aprovou
na noite desta última se-
gunda-feira, 22 de agosto, o
Projeto de Lei Complementar
nº09/2011 de autoria de vá-
rios vereadores, dispondo

sobre a instalação de siste-
mas de transmissão de tele-
comunicações em geral e
outros sistemas de trans-
missões de radiação eletro-
magnética não ionizante. O
projeto foi aprovado com

emenda que estabelece que
a base de sustentação de
qualquer antena transmis-
sora deverá estar no mínimo,
a 110 metros de distância das
divisas do local em que estiver
instalada.

Projeto do Prefeito que cria cargos no quadro
permanente é aprovado

A Câmara Munici-
pal aprovou em primeira dis-
cussão e votação, o Projeto
de Lei Complementar nº 08/
2011 de autoria do Chefe do

Poder Executivo, que acres-
ce e cria cargos no quadro
permanente de pessoal da
administração pública
municipal.  O projeto deverá

voltar em segunda dis-
cussão e votação acrescen-
tando ao quadro de pessoal
de provimento efetivo do
Poder Executivo.

Lei que institui o plano municipal de saneamento de
água e esgoto tem pedido de vistas

O Projeto de Lei nº
48/2011 de autoria do Chefe
do Poder Executivo que
institui o Plano Municipal
de Saneamento de Água e

Esgoto destinado à execu-
ção dos serviços de abaste-
cimento de água e esgoto sa-
nitário na sede do município,
que entrou em Única Dis-

cussão e Votação nesta
última segunda-feira, está
com pedido de vistas e re-torna
na pauta dos trabalhos na
próxima sessão ordinária.

Via pública localizada no loteamento Gramado 2 recebe
o nome do Srº Juvenal  de Queiroz Vieira

Foi  aprovado,
por unanimidade, pela
Câmara Municipal de

Itapetininga o Projeto
de Lei 47/2011, dando o
nome do Sr. Juvenal de

Queiroz  Viei ra  à  v i a
pública no Loteamento
Gramado II.

Destinação de área do CESIM, para futuro centro de
Lazer e Biblioteca

Foi solicitada ao
Prefeito Municipal a des-
tinação de uma área próxima
ao Centro Social Irmã
Madalena (CESIM) para

que seja construída uma
área de lazer e futura biblio-
teca para melhor atender às
crianças e aos adolescentes
daquela localidade, lem-

brando que as estruturas
atuais estão em seu limite
não havendo, mas espaço
para as mencionadas ativi-
dades.

Conquistas na Área Cultural
Requerimento está

solicitando ao Chefe do
Executivo que disponibilize
espaço para realização de
oficinas culturais tais como:
aula de Mestres de Cerimô-
nia – MC’s; Disco-jóqueis

musicais – DJ’s; Desenho
artístico em paredes, muros
e outros – Grafite; Break-
dancer – B’boys – dança;
Conhecimento cultural em
geral. Ao mesmo tempo o
vereador está solicitando a

ampliação das vagas para
aulas de viola, violão e
cavaquinho além de canto e
outros que façam parte de
nossa cultura regional ten-
do em vista a crescente
demanda.

Solicitada ao
gerente divisional da Sa-
besp e ao prefeito municipal
a extensão da rede de água
e esgoto para as residências

Extensão da rede de àgua e esgoto para residências da
Vila Nastri II

Texto/fotos: Câmara Municipal de Itapetininga

da Vila Nastri II.
O autor lembra que

foi procurado por mora-dores
da localidade e que a indig-
nação dos mesmos é tanta

que recentemente foi orga-
nizada uma manifes-tação,
afirmando que até o momen-
to nada foi feito para que essas
conquistas se efetivassem.
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CIDADE EDUCADORA

A Constituição Fe-
deral do Brasil, no seu artigo
205, garante a educação a
todos, inclusive àqueles
que possuem algum tipo de
deficiência. Atualmente, a
educação inclusiva é um
dos maiores desafios do
sistema educacional em to-
do o País.

A proposta de in-
clusão propõe que os sis-
temas educacionais passem
a ser responsáveis por criar
condições de promover uma
educação de qualidade para
todos e fazer adequações
que atendem às necessi-
dades educacionais espe-
ciais dos alunos com defi-
ciência.

Em Itapetininga
desde 2005, quando a Admi-
nistração Municipal firmou
um convênio com a Secre-
taria da Educação Especial
do MEC (Ministério da Edu-
cação) o município é Polo do
Programa Educação Inclu-
siva: Direito à Diversidade,
que permite à cidade sediar
anualmente o Seminário do

Prefeitura firma compromisso para a
continuação do Programa de

Educação Inclusiva
projeto em nível regional, e
também promover capacita-
ção e palestras junto aos
profissionais de educação,
visando à inclusão de
alunos com algum tipo de
deficiência junto à Rede
Regular de Ensino.

Tendo consciência
da importância deste projeto
para o município e para
todas as cidades ao entorno
de Itapetininga, e também
visando uma maior inclusão
de crianças com deficiência
na sociedade itapetininga-
na, a Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, prorro-
gou com a SECADI (Secre-
taria de Educação Continua-
da, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão) até 2014, o
convênio para o desenvol-
vimento do Programa de
Educação Inclusiva no
município.

Conforme o acordo
firmado, os envolvidos na
implantação do Programa
devem, entre outras coisas,
dar acessibilidade arquite-

tônica, nas comunicações
informações e nos transpor-
tes às pessoas com necessi-
dades especiais.

Sobre o tema “In-
clusão”, Itapetininga avan-
çou muito nos últimos anos.

Através  des ta
par-ceria,  foi possível
implantar no município,
salas de AEE (Aten-di-
mento Educacional Espe-
cializado) para o atendi-
mento de alunos no contra
turno, com desenvolvi-
mento de habilidades ne-
cessárias aos alunos com
deficiência.

Este ano o VI Se-
minário de Educação In-
clusiva: Direito à Diversida-
de, acontece entre os dias
26 a 30 de Setembro, no Polo
Municipal de Educação a
Distância “Chopin Tavares
de Lima”.

O Encontro deve
reunir representantes de
35 municípios, em que Ita-
petininga é Polo do Pro-
grama Educação Inclusiva:
Direito à Diversidade.

A UFSCar (Univer-
sidade Federal de São Car-
los) está com vagas abertas
para a seleção de tutor pre-
sencial para os cursos a dis-
tância de Educação Musi-
cal, Engenharia Ambiental,
Pedagogia e de Sistemas de
Informação. 

Para participar, o

UFSCar está com vagas abertas
para Tutoria Presencial

candidato deve realizar a
inscrição, até o próximo dia
2 de setembro pelo endereço
eletrônicowww.sead.ufscar.br/
menu/editais> , e preencher
a ficha de inscrição online.

Outras infor-
mações podem ser obtidas
através do edital encontrado
no link:www.sead.ufscar.br/

menu/ed i t a i s / aber tos /
copy_of_edital-n.7-2011-
sead-ufscar

O Polo “Chopin
Tavares de Lima- Itapetinin-
ga” está localizado à Rua
Cyro Albuquerque, 4750,
Bairro Taboãozinho. Outras
informações pelo telefone
3273-4466.

CIDADE LEGAL

No próximo dia 2
de setembro (sexta-feira),às
15 horas, na Praça Marechal
Deodoro,  mais um espetá-
culo gratuito do CCP (Circu-
ito Cultural Paulista) será
apresentado em Itapetinin-
ga.

A Administração
Municipal, em parceria com
a Secretaria de Cultura do

Circuito Cultural Paulista leva
espetáculo a Praça Marechal Deodoro

Estado de São Paulo, pro-
move a peça “O Reencontro
de Palhaços na Rua é Ale-
gria do Sol com a Lua “, da
Cia Teatral Turma do Biri-
binha.

O espetáculo mos-
tra o reencontro de dois pa-
lhaços de circo que não se
vêem há muito tempo e, num
encontro inusitado, relem-

bram o maravilhoso passado
juntos. A apresentação é
cheia de reprises, gags,
pilhérias e galhofas, flo-
reado por música e muita
animação. 
Duração: 50 min. 
Classificação indicati-
va: Livre 
Local: PRAÇA MARE-
CHAL DEODORO
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CIDADE EMPREENDEDORA

O Governo do Es-
tado de São Paulo, através
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, está
com as inscrições abertas
para o Programa Via Rápida
Emprego.

A capacitação visa
oferecer cursos básicos de
qualificação profissional de
acordo com as demandas re-
gionais.O objetivo é capa-
citar gratuitamente a po-
pulação que está em busca
de uma oportunidade no
mercado de trabalho ou que
deseja ter seu próprio
negócio.

Podem participar
do programa pessoas mai-
ores de 16 anos, alfabe-
tizadas e que residam no Es-

“Via Rápida” oferece oportunidade de
qualificação profissional

tado de São Paulo. Será da-
da prioridade para candi-
datos que estejam desem-
pregados, jovens matricula-
dos no ensino médio nas
escolas públicas estaduais,
idosos, pessoas com defi-
ciência, beneficiários dos
programas estaduais de
transferência de renda Ação
Jovem e Renda Cidadã,
reeducando em regime
semiaberto e egressos do
sistema penitenciário.

O programa ofere-
ce mais de 130 modalidades
de cursos gratuitos, nas áre-
as da construção civil, co-
mércio, serviços e indústria,
com duração de 30 a 90 dias,
dependendo do tipo de ocu-
pação. As aulas são minis-
tradas de segunda a sábado

em unidades fixas do Via Rá-
pida Emprego localizadas em
regiões estratégicas do Es-
tado de São Paulo e em uni-
dades móveis (carretas) que
serão estruturadas com
laboratórios e espaços ade-
quados para a qualificação
do trabalhador.

Os cursos são dis-
ponibilizados de acordo
com as necessidades regio-
nais, identificadas com base
nas informações do Em-
prega São Paulo, da Se-
cretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Estado
de São Paulo; do Cadastro
de Empregados e Desem-
pregados (CAGED), do
Ministério do Trabalho e
Emprego; dos diagnósticos
de emprego elaborados pela

Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade)
e demandas municipais. A
previsão é atender 30 mil
pessoas até o final do se-
gundo semestre de 2011.

As inscrições de-
vem ser realizadas exclusi-
vamente pelo site do Via
R á p i d a :
www.viarapida.sp.gov.br .

Os candidatos que
não possuem acesso à in-
ternet podem efetuar a ins-
crição por meio dos com-
putadores disponíveis nos
mais de 638 postos do Aces-
sa SP, espalhados pelo Es-
tado ou nas unidades do
Poupatempo.

No município, há
computadores disponíveis
do Programa Acessa SP na

No último domin-
go (dia 21) o CAPS-Ad
(Centros de Atenção Psi-
cossociais –Álcool e Droga)
de Itapetininga, disputou
mais uma partida pela X edi-
ção da Copa da Inclusão do
Estado de São Paulo.

O jogo, disputado
com o CAPS Sé, teve o pla-
car de cinco a zero para Ita-
petininga.  No próximo sába-
do (dia 27) a equipe itape-
tiningana, formada por 15
atendidos pelo CAPS-Ad
da Vila Belo Horizonte, volta
a jogar desta vez contra o
CAPS III Sapopemba. Para
a edição de 2011, foram ins-
critas mais de 60 instituições
(CAPS adulto; álcool e dro-
gas; infanto-juvenil; Asso-

Biblioteca Municipal- Rua
Campos Sales, 175 e no
Telecentro no Centro de
Atendimento à Melhor
Idade-CEAMI lo-calizado à
Rua Wenceslau Braz nº369,
Vila Aurora.

Itapetininga é Polo
de Capacitação do Programa
e oferecerá a partir da
próxima segunda-feira, dia
29, através do SENAC, 30

vagas nos cursos:Básico
em Rotinas de Escritório,
Formação em Telemarketing
e Rotinas Financeiras:
crédito e cobrança.

A partir de setem-
bro, o público alvo será
egressos de penitenciárias:
30 vagas em Horticultura e
que será ministrado na
ETEC Professor Edson
Galvão- CPS.

CIDADE SAUDÁVEL

CAPS de Itapetininga obtém vitória
e segue na IX Copa da Inclusão do

Estado de São Paulo
ciações de usuários e fami-
liares e Centros de Convi-
vência)  de diversos municí-
pios do Estado.

Durante a compe-
tição, serão realizados tor-
neios de futsal, masculino e
feminino, com equipes for-
madas pelos usuários dos
serviços de Saúde Mental.

Além disso, as
instituições apresentam ofi-
cinas terapêuticas (Tai-Chi-
Chuan, Mosaico, Capoeira,
Bijouteria, Reciclagem,
Psicodrama, Dança Circular,
Dança, etc), filmes e também
participam do bazar, onde
são expostos e vendidos
produtos confeccionados
pelos usuários nas oficinas
de trabalho, impulsionadas

pelo movimento da ECOSOL
em Saúde Mental. 

O evento conta
também com a participação
da Rádio “Sã Consciência”,
considerada mais um
espaço de integra-ção e
livre expressão.
Os usuários nar-ram os
jogos, animam a torcida,
cantam, entrevistam jogado-
res e torcedores. A rádio
conta com uma programa-
ção musical, momentos para
recados e declamação de
poemas.

Além disso, acon-
tecerão sessões de cinema
e peças de teatro.

A Copa da Inclu-
são do Estado de São Paulo
é um espaço de integração,

ressocialização e inclusão
de usuários dos serviços de
saúde mental, profissionais
e familiares.

O maior intuito é a
inclusão social, a inte-
gração das diversas institui-
ções de saúde mental e
também mostrar as habilida-
des e capacidades dos
usuários, para a sociedade
e a população. Atualmente
o evento, realizado pelo 7º
ano pelo SESC Itaquera, é o
maior encontro de Saúde
Mental do Estado de São
Paulo.

Em 2009, durante a
VIII edição da competição,
a equipe de Itapetininga
conquistou a quarta posi-
ção.
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