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Encontro de Prefeitos da região com Secretário Adjunto de Agricultura do Estado de São Paulo, 
Alberto Macedo.

Prefeito: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Vice-Prefeito: Hiram Ayres Monteiro Júnior

Sec. de Admin. e Finanças: Luiz Paulo Ribeiro da Silva
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi

Sec. de Cultura e Turismo: Antonio Marcos Polyceno
Sec. de Obras: Amadeu Graciano Zanolli

Sec. de Educação: Geraldo Miguel de Macedo
Sec. de Esporte e Lazer: Antonio Marcos Polyceno (Int.)

Sec. de Gabinete: Hiram Ayres Monteiro Júnior
Sec. de Governo: Hiram Ayres M. Júnior (Int.)

Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho
Sec. de Planejamento: Luiz Paulo R. da Silva (Int.)
Sec. da Promoção Social: Rogélio Barcheti Urrea

Sec. de Saúde: Felipe Thibes Galvão
Sec. de Trabalho e Desenv.: Hiram Ayres M. Júnior (Int.)

Sec. de Trânsito e Cidadania: Amadeu Graciano Zanolli (Int.)

Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

Jornalista Resp.: Lynne Aranha - MTB: 0066004/SP
Textos: Lynne Aranha, Felipe Moreira, 

Dirceu Barros, Andrea Vaz e Aline Moura
Arte e Diagramação: Felipe Proença

Fotos: João Francisco e Dirceu Barros
Colaboração: Aline Moura CONRERP: 4117

Presidente: André Luiz Bueno (PSDB)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

1ª Secretária: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (PSDB)
Marcelo Nanini Franci (PSDB)

Selma Aparecida Freitas de Moraes (PRB)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

Mauri de Jesus Morais (PDT)
Denise Franci Martins de Castro (PSDB)

Edilson Cardoso (PSDB)
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PTB)

Sidnei Teixeira Barbosa (PV)
João Batista de Souza (PSD)

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br
Rua Monsenhor Soares, 251 - centro
CEP: 18.200-640 - Tel. 15 3275.7600
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O PrOgrama de recuPeraçãO Fiscal-reFis 2013 FOi aPrOvadO Pela PreFeitura. a Partir desta segunda, 13, Os 
cOntribuintes POderãO acertar suas cOntas  

O prefeito de Itapetininga, Luis 
Di Fiori aprovou o Programa de 
Recuperação Fiscal- REFIS 2013, 
destinado a promover a regulariza-
ção dos créditos tributários decor-
rentes de débitos de contribuintes, 
ocorridos até a presente data. A 
partir desta segunda, 13, todos que 
precisam acertar suas contas basta 
se dirigir até o Paço Municipal, ou 
no posto do Atende Fácil da Vila 
Rio Branco, das 9h às 17h para ser 
atendido. 

A forma de pagamento para os 
itapetininganos ficou muito sim-
ples. Os débitos consolidados po-
derão ser pagos em até 12 parcelas 
mensais, consecutivas, sem juros e 
com desconto de 100% da multa , 
sendo que o valor da primeira par-
cela corresponderá a 10% do valor 
total do débito. 

Com o pagamento do REFIS, o 
município poderá destinar boa par-
te dessa verba para diversas áreas 
como saúde, educação, esporte, 
cultura, obras de infraestrutura.

O que é reFis?
O Programa de Recuperação 

Fiscal - Refis consiste em um re-

gime opcional de parcelamento de 
débitos fiscais proposto às pessoas 
com dívidas perante o município de 
Itapetininga.

benefícios
Com o pagamento do REFIS 

2013, a arrecadação do município 
aumenta. Com esse aumento, mais 

melhorias poderão ser feitas em vá-
rios segmentos da nossa sociedade, 
principalmente na saúde, educação, 
cultura e obras de infraestrutura. 

Formas de Pagamento
A partir dessa segunda, o contri-

buinte que quiser acertar suas con-
tas com a prefeitura pode parcelar 
sua dívida em 12 vezes mensais e 
consecutivas, sem nenhum tipo de 
juros e com desconto de 100% da 
multa, sendo que o valor da primei-
ra parcela corresponderá a 10% do 
valor total do débito.

locais/Horário para atendimento:

PaçO municiPal
Praça dos Três Poderes, 1000 - 

Jardim Marabá.
De segunda a sexta; Das 9h às 

17h. 
Telefone: 3376.9600

atende Fácil
Vila Rio Branco - Av. Padre An-

tônio Brunetti, 501 A.
De segunda a sexta; Das 9h às 

17h.
Telefone: 3537.0242

reFis 2013: arrecadação trará melhorias para o município

fotos: João francisco de almeida
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SeSI CIDADAnIA levA SAúDe e Bem eSTAR A TODA 
pOpUlAÇÃO neSTe SáBADO, 11

mutirão Secretaria de Saúde

Traga sua família e amigos para o 
SESI-SP Cidadania, no dia 11 de maio, 
das 9h às 17h. O evento que está sendo 
realizado em parceria com a Secretaria 
de Saúde Municipal, visando integrar 
ações de Educação, Lazer, Nutrição, 
Saúde e Bem Estar, promovendo a re-
flexão, a conscientização; oferecendo 
a toda população melhorias na saúde, 
na qualidade de vida, lazer e entreteni-
mento com foco educativo. 

No local haverá aferição de pres-
são arterial, teste de glicemia, teste de 

di FiOri se encOntra cOm Presidente dO sinseP-itaPetininga Para Falar dO PlanO de carreira dO servidOr 
PúblicO municiPal

O presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Itapetininga, Hélio Massoni, esteve 
reunido com o chefe do executivo, 
Luis Di Fiori, para discutir melho-
rias para os servidores públicos do 
município. Entre os principais te-
mas estava: a revisão salarial, além 
do plano de carreira.

Nesta reunião, o prefeito infor-
mou que a FGV-Fundação Getúlio 
Vargas, já está elaborando um pla-
no de cargos e carreiras. Essa ação 
é fundamental para que o sindicato 

possa participar de todos os proje-
tos que envolvam as melhorias para 
os servidores públicos.

Hélio Massoni ressaltou a im-
portância deste encontro. “Enquan-
to não houver uma revisão no plano 
de carreira, não adianta nenhum re-
ajuste ser feito, pois a defasagem é 
muito grande. Esse diálogo com o 
prefeito é de extrema importância, 
ele está mostrando que se impor-
ta com essa questão e está falando 
com quem realmente representa o 
trabalhador municipal”. membros do sinseP - itapetininga se reunem com prefeito di Fiori e vice-prefeito Hiram Jr.

colesterol, avaliação de IMC (Índice 
de Massa Corporal), medição do perí-
metro abdominal, avaliação odontolo-
gica (saúde bucal), teste de Acuidade 
Visual, orientação médica e nutricio-
nal, perfil do estilo de vida individual 
( Pentáculo do Bem Estar). Além de 
informar a todos sobre a dengue, Do-
enças Sexualmente Transmissíveis e 
Aids. 

O Samu também fará uma demons-
tração de serviços e equipamentos e 
haverá recreação para as crianças.

evento irá integrar ações de educação, lazer, nutrição, saúde e bem estar
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PreFeitura assina cOnvêniO cOm d.e.r. serãO investidOs mais de r$ 600 mil nas Obras de recaPeamentO

Atendendo a um pedido do pre-
feito, Luis Di Fiori, o Departamen-
to de Estradas e Rodagens – DER 
liberou uma verba de 646 mil reais 
para a execução de obras e serviços 
de recapeamento da Estrada Vicinal 
Carmine Barretti, que liga Itapeti-
ninga ao distrito do Rechã. As obras 
devem começar ainda este ano.

Com essa medida, os morado-
res dos distritos serão atendidos 
em uma reclamação antiga, que já 
se arrasta faz anos. Essa obra mos-
tra todo o empenho da atual gestão 
para trazer a melhor infraestrutura 
possível nas estradas vicinais do 
município.  

COnHeÇA A HISTÓRIA DO DIA 
InTeRnACIOnAl DA enFeRmAGem

Plano de carreira Secretaria de Saúde

Quem já precisou de auxílio ou 
cuidados durante algum tratamento 
sabe a importância de um profissio-
nal de enfermagem. Além de técnica 
e conhecimento, ele precisa ter sen-
sibilidade para lidar com situações 
delicadas todos os dias. 

O Dia Internacional da Enferma-
gem (ou Dia Internacional dos Enfer-
meiros) é comemorado mundialmen-
te desde 1965. A data oficial, 12 de 
maio, foi decidida pelo Conselho In-

ternacional de Enfermeiros em 1974, 
como forma de homenagear enfer-
meiros e enfermeiras na sociedade.

O dia 12 de maio foi escolhido 
para Dia Internacional da Enferma-
gem por ser a data do nascimento de 
Florence Nightingale, considerada a 
“mãe” da enfermagem moderna.

dia internacional da enferma-
gem no brasil

O Dia Internacional da Enferma-
dia 12 é comemorado o dia internacional da enfermagem

Obras na estrada devem começar ainda este ano

fotos: João francisco de almeida

gem ou Dia Internacional do Enfer-
meiro passou a ser uma data come-
morativa no Brasil no ano de 1938, 
quando foi instituída pelo então 
presidente Getúlio Vargas, através 
de decreto-lei em homenagem à Flo-
rence Nightingale. O mesmo decre-
to homenageia também Ana Neri, 
primeira enfermeira brasileira a se 
alistar voluntariamente em combates 
militares.
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POliciais militares POderãO Prestar serviçO remuneradO Para POPulaçãO nOs HOráriOs de FOlga, 
aumentandO O eFetivO e diminuindO a criminalidade

A Câmara Municipal de Itapeti-
ninga aprovou o projeto de lei ela-
borado pelo prefeito Luis Di Fiori, 
que “cria a gratificação por desem-
penho de atividade delegada nos 
termos que especifica, a ser paga 
aos policiais militares que exer-
cem atividade municipal delegada 
ao Estado de São Paulo por meio 
de convênio a ser celebrado com 
o município de Itapetininga”. Ou 
seja, Policiais Militares que atuam 
em Itapetininga poderão auxiliar no 
patrulhamento da cidade em horas 
de folga. A atuação será por meio 
de um convênio entre a prefeitura e 
a Secretaria Estadual de Segurança 
Pública (SSP), a chamada ‘Ativida-
de Delegada’. 

Com a aprovação da lei muni-
cipal, o município poderá avançar 
em suas tratativas para a formali-
zação do convênio com o Governo 
do estado. Essa iniciativa vai bene-
ficiar, além dos Policiais Militares, 
a Guarda Municipal, que poderá 
dispor todo o seu efetivo para cui-

dar das escolas e dar maior atenção 
à população. “Com essa iniciativa, 
procuramos oferecer o máximo de 
segurança para toda a cidade. Que-
remos diminuir o máximo possível 
a violência em Itapetininga”, res-
saltou Di Fiori.

O Governador, Geraldo Alck-
min, em entrevista ao portal do 
Governo do Estado de São Paulo 
também enfatizou a importância 
da atividade delegada, “O policial 
militar poderá atuar em toda ativi-
dade da prefeitura quando houver 
necessidade. É um grande ganho 
para a cidade: mais polícia na rua, 
ostensiva e preventiva, para evitar 
o crime e agir onde houver necessi-
dade”, disse o governador.

Iniciada na capital, em 2009, a 
‘Atividade Delegada’ contribui pa-
ra aumentar o efetivo de segurança, 
levando a redução da violência e 
melhora da segurança. As ativida-
des são compatíveis com as funções 
dos policiais e sempre definidas en-
tre a SSP e cidade conveniada.

com aprovação da lei, atividade delegada será implantada em itapetininga

Implantada inicialmente na capital 
paulista, a Atividade Delegada 
é um convênio entre o Estado 
e o município no combate à 
criminalidade. Policiais Militares 
em folga trabalham no policiamento 

são remunerados pelas prefeituras 
pelo serviço.
Os policiais que participam da 
Atividade Delegada cumprem 
escalas feitas pela PM, usam 
farda, viaturas, arma e colete de 
proteção da corporação e estão 
completamente protegidos diante 
de qualquer situação de risco, 

O que é?
ostensivo e preventivo em áreas 
pré-determinadas pelo poder 
municipal.
A participação na Atividade 
Delegada é voluntária e os PMs só 
podem trabalhar até 96h por mês 
nessa função. Para os policiais, a 
atividade é uma oportunidade para 
complementar a renda, uma vez que 

inclusive com seguro e assistência 
médica.
Para a população, o benefício está 
na redução da criminalidade. A 
presença ostensiva de policiais 
militares nos locais da Atividade 
Delegada, além de inibir o comércio 
clandestino, também evita a prática 
de crimes como roubos e furtos.
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revOgaçãO dO PregãO Presencial nº 09/2013

PROCESSO N.°22/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PAVIFLEX PARA AS UNIDADES ESCO-
LARES EMEI LAURINHA, EMEI MENINO JESUS E EMEI ANA JÚLIA GOMES 
HELENO. Considerando o Memorando Interno  da Secretaria Municipal de Educação, 
tendo em vista a necessidade de adequação da metragem solicitada, no uso das atribuições 
legais a mim conferidas e nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, declaro 
REVOGADO o presente certame licitatório. 

Itapetininga, 08 de maio de 2013. 

Luiz PauLo RibeiRo da SiLva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto n°999 de 14 de janeiro de 2013.

revOgaçãO dO PregãO Presencial nº 195/2012

PROCESSO N.°294/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA AREALIZAÇÃO DE ORQUIECTOMIA E OVáRIOSALPINGOHIS-
TERECTOMIA COM COLOCAÇÃO DE MICROCHIP - EM SISTEMA DE MUTI-
RÃO – INDEPENDENTE DO PESO DO ANIMAL - PARA O DEPARTAMENTO 
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Consi-
derando o Memorando Interno PMI/SMS nº 138/2013 da Secretaria Municipal de Saú-
de e também o Memorando SMS/ZOO nº 44/2013 da Coordenadoria  do Controle de 
Zoonoses, solicitando o cancelamento deste certame licitatório, no uso das atribuições 
legais a mim conferidas e nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, declaro 
REVOGADO o presente certame licitatório. 

Luiz PauLo RibeiRo da SiLva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto n°999 de 14 de janeiro de 2013.

HOmOlOgaçãO e adJudicaçãO da 
cOncOrrência Pública  nº 25/2012

PROCESSO Nº  251/2012. OBJETO: Contratação de empresa para a REFORMA E 
AMPLIAÇÃO da Escola– EMEI Norma Suardi – Jardim Bela Vista, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro  e projetos em anexo. No uso das atribuições 
legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas atualizações, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento li-
citatório acima, as empresas: Growth Serviços e Construções Eireli EPP, no valor global 
de R$180.253,02. 

Itapetininga, 15 de abril de 2013. 

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

revOgaçãO da cOncOrrência Pública n.º 26/2012 

PROCESSO N.° 252/2012. Objeto: Contratação de empresa para a REFORMA E 

AMPLIAÇÃO da Escola– EMEI SÃO JOSÉ – Centro, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro  e projetos em anexo. Considerando o Memorando de Ga-
binete nº 161/2013 da Secretaria Municipal de Educação, informando que não há mais o 
interesse na contratatação; e assim no uso das atribuições legais a mim conferidas e nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, declaro REVOGADO o presente certame 
licitatório. 

Itapetininga, 18 de abril de 2013. 

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

edital de abertura dO PregãO Presencial nº 17/2013 
(sistema de registrO de PreçOs)

Processo nº 032/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por 
Item OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM E 
PALCO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SES-
SÃO: Dia 24.05.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de serviços – 
licitações - Pregão Presencial. 

Itapetininga, 09 de maio de 2013. 

Luiz PauLo RibeiRo da SiLva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto n°999 de 14 de janeiro de 2013.

ata de reuniãO dO cOmdema, realizada 
às 16 HOras dO dia 06/05/2013

 
Presentes: Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; 

Sras. Iraci e Juliana Dantas, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Wilson Rodrigues Jr., representante da SABESP; Eliane Girardi, representante do CRECI 
de Itapetininga; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova 
Itapetininga; José Antonio Saad, representante da Associação dos Engenheiros da Região 
de Itapetininga – AERI, Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga. 

Andamentos 
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna público 

o convite ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga de Itapetininga, bem 
como ao Presidente da Comissão de Meio Ambiente da mesma casa legislativa, para com-
parecimento perante na reunião deste Conselho, dia 13.05.2013 das 16 às 17 horas, na 
sede da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga – AERI, visando debater a 
abrangência e competência do COMDEMA em Itapetininga.

edital de audiência Pública

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - SP, EM CUMPRIMEN-
TO AO DISPOSTO NO § 4º, DO ART. 9º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 
DE MAIO DE 2000 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, TORNA PÚBLICO  
QUE REALIZARá AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DE METAS FIS-
CAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013, NO DIA 24 DE MAIO 
DE 2013, ÀS 10 HORAS, NO PLENáRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETI-
NINGA, LOCALIZADO À RUA MONSENHOR SOARES, Nº 251, CENTRO, ITA-
PETININGA – SP.

Itapetininga – SP, 03 de maio de 2013.
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Luiz PauLo RibeiRo da SiLva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CRiSTiaNe da SiLva CaRdoSo
DIRETORA DEPTO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

retiFicaçãO da PublicaçãO dO d.O.e de 27/04/2013, POder 
executivO, seçãO i, Pág.208 e dO semanáriO OFicial de 

itaPetininga dO dia 27/04/2013 – Pág.13. 

Processo nº 265/2010 – Pregão Presencial nº 190/2010. ONDE SE LÊ: “SUPRES-
SÃO DE: 9,44% passando seu valor atual de R$ 3.562.020,00 para R$ 3.225.833,16.”; 
LEIA-SE: “ADITIVO DE: 8,33% passando seu valor atual de R$ 3.056.213,16 para R$ 
3.307.590,00.”

RETIFICAÇÃO da publicação do D.O.E DE 27/04/2013, Poder Executivo, Seção I, 
pág.208 e do Semanário Oficial de Itapetininga do dia 27/04/2013 – págs.13 e 14. Pro-
cesso nº 159/2012 – Pregão Presencial nº 104/2012. “ONDE SE LÊ: SUPRESSÃO DE: 
2,084% passando seu valor atual de R$ 6.255.000,00 para R$ 6.124.687,50 – ASSINA-
TURA: 12/04/2013”; LEIA-SE: “SUPRESSÃO DE: 05% passando seu valor atual de 
R$ 6.255.000,00 para R$ 5.942.250,00 – ASSINATURA: 01/04/2013.” 

Itapetininga, 03 de maio de 2013. 

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

resOluçãO sme nº 446/2013, de 08 de maiO de 2013

Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema 
Central de Vagas para o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs do Sistema Mu-
nicipal de Ensino para o ano letivo de 2013 e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos para o ano letivo de 

2013, serão efetuadas através do Sistema Central de Vagas e contará com critérios es-
pecíficos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às 
normas constantes nesta Resolução.

SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES
 Artigo 2º - No período de 14 a 17 de maio de 2013, as EMEIs e EMEIFs receberão as 

inscrições de transferências e de novos alunos, para crianças de 03 (três) a 05 (cinco) anos, 
para classes de Mini-Maternal, Maternal e Jardim em período integral e parcial.

§ 1º - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na unidade escolar. O pai e/ou 
responsável deverá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência.

§ 2º - O horário de atendimento ao público será estipulado pela própria unidade esco-
lar, devendo ser de no mínimo 06 (seis) horas, o qual deverá ser publicado e fixado, a fim 
de dar ampla divulgação.

Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Va-
gas não permite mais de uma inscrição, levando em consideração os dados da certidão de 
nascimento da criança.

 § 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será con-
siderada a mais recente, sendo a anterior cancelada automaticamente.

§ 2º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial terão as suas inscrições “cance-
ladas”, por serem consideradas como atendidas. 

Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, devendo 
apresentar os seguintes documentos:-

I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal, se possuir;

IV - comprovante de renda, se possuir;
V - cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver 

matriculado, contendo a etapa e o período;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir.
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, 

onde serão conferidos e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir comprovante de 

trabalho e/ou comprovante de renda deverá preencher de próprio punho a Declaração 
existente na Unidade Escolar, estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código 
Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no artigo 5º desta Resolução.

Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na 
apresentação dos documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujei-
to ao artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”:-

Da Falsidade Ideológica 
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridica-
mente relevante. 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclu-
são de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”

Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição em apenas uma uni-
dade escolar do Sistema Municipal de Ensino, indicando até 20 (vinte) opções de escolas 
de sua preferência, em ordem crescente.

§ 1º - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados durante o 
período de inscrição, se necessário, sendo considerada a última atualização.

§ 2º - A inscrição somente poderá ser alterada na unidade escolar que foi efetuada.
Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente assina-

da pela mãe ou responsável legal, tutor ou guardião, apresentando juntamente a documen-
tação exigida no artigo 4º. O procurador será responsável por todos os dados informados 
no ato da inscrição.

SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO
INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período integral ou parcial, inde-

pendente de comprovação de trabalho.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial, não poderá ser esco-

lhido no momento da inscrição. 

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 9º - Os inscritos nos termos do artigo 4º serão classificados obedecendo aos 

seguintes critérios:-
I - Menor Renda Familiar;
II - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
III - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
IV - Maior idade da criança.
Artigo 10 - O processamento do Sistema Central de Vagas leva em consideração a 

classificação dos inscritos, de acordo com o artigo 9º e seus incisos, percorrendo as suas 
indicações (opções), tentando atender sempre a sua melhor indicação (opção), caso hou-
ver vaga disponível na unidade escolar.

SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 11 - A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula seguirão o seguinte 

cronograma:-
I – Processamento:-
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a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos - dia 22/05/2013;
b) - Período de Matrícula - de 22/05/2013 a 24/05/2013.
Artigo 12 - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a 

mãe ou responsável legal tomar ciência do resultado do processamento.
Artigo 13 - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período 

estipulado no cronograma, na unidade escolar onde teve a opção atendida, para efetivar a 
matrícula.

§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, im-
plicará na desistência da vaga atendida, sendo automaticamente cancelada a inscrição pelo 
próprio sistema.

§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de ma-
trícula no prazo estipulado, deverão inscrever-se para concorrer a novo processamento. 

§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para 
efetivação das matrículas serão oferecidas no processamento subsequente.

Artigo 14 – No ato da matrícula, a mãe ou responsável deverá apresentar os seguintes 
documentos:-

I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III – cópia do comprovante de residência;
IV – cópia do comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver 

matriculado, contendo a etapa e o período que frequenta.
Artigo 15 - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido 

terá garantida a sua vaga na unidade escolar onde se encontrava matriculado no ato da 
inscrição.

§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas opções 
atendidas, somente perderá a vaga da unidade escolar de origem (vaga potencial) a partir 
do momento da efetivação da matrícula na unidade escolar atendida.

§ 2º - A mãe ou responsável que não efetuar a matrícula, caso a opção atendida não 
seja de seu interesse, permanecerá na vaga de sua unidade escolar de origem, onde tem 
assegurado.

§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado automati-
camente às regras previstas do artigo 15, parágrafos 1º e 2º, implicando no cancelamento 
automático da inscrição pelo sistema e a vaga será considerada remanescente.

SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES

Artigo 16 - O diretor da unidade escolar deverá atualizar e conferir no Sistema Central 
de Vagas, até o dia 15 de maio de 2013, o número de vagas por etapa e período a serem 
oferecidas.

Parágrafo Único - Será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar a con-
ferência e a atualização das vagas constantes no sistema. Não caberá a secretaria a atuali-
zação através de e-mail ou telefone. 

Artigo 17 - No período de efetivação de matrícula, será de total responsabilidade do 
diretor da unidade escolar atendida, informar no Sistema Central de Vagas o compareci-
mento e a matrícula do inscrito atendido.

§ 1 - O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Memorando 
protocolado diretamente ao Departamento de Gestão Escolar, esclarecendo os motivos.

§ 2º - A secretaria utiliza os dados da criança, desde sua inscrição, até o comparecimen-
to ou não comparecimento para efetivar a matrícula em relatórios encaminhados para o 
Poder Judiciário.

Artigo 18 - Após o período de efetivação de matrícula, o diretor deverá imprimir o 
relatório de transferência expedida de sua unidade escolar, para atualização do prontuário 
dos alunos que foram transferidos para outra unidade escolar.

 
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação 

e Secretaria de Negócios Jurídicos.

Artigo 20 - Esta Resolução deverá ser fixada em lugar visível para ampla divulgação, 
ficando revogada a Resolução da SME nº 298/2013, de 05/032013.

Artigo 21 - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, 
no dia 08 de maio de 2013.

GeRaLdo MiGueL de MaCedo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

resOluçãO da sme nº 447/2013, de 08 de maiO de 2013

Dispõe sobre o Setor de Trabalho do Supervisor de Ensino do Sistema Municipal de 
Ensino.

O Secretário de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de valorizar a permanência dos Supervisores de Ensino 
nas Unidades Escolares de atuação;

Considerando a necessidade de organizar de forma imparcial, garantindo assessora-
mento pedagógico e administrativo, através de orientação, acompanhamento, avaliação e 
divulgação de resultados, resolve: 

Artigo 1º - A Supervisão de Ensino atuará nas unidades escolares municipais, como 
segue:
i - ana Paula Ferreira buzzo

a) - EMEF “Prof.ª Benedita Vieira de Almeida Madalena”
b) - EMEF “Fazenda Floresta Estadual”
c) - EMEF “Profª Hilda Weiss Trench”
d) - EMEF “Prof. José Gomes da Silva Neto”
e) - EMEF “Leonor Vieira Melim”
f) - EMEF “Profª Loide Lara”
g) - EMEF “Prof.ª Maria Aparecida Silva Brisolla Franci”
h) - EMEI “Prof.ª Maria Francisca de Moraes Quarentei Cardoso”
i) - EMEF “Nossa Senhora Rainha da Paz”

ii - Fabiana de Oliveira moraes almeida 
a) - EMEF “Prof. Dr. José Salem Neto”
b) - EMEF “Prof.ª Therezinha Annunciato Esteves Soares”
c) - EMEI “Menino Jesus”
d) - EMEI “Prof.ª Angelina Turelli Vieira”
e) - EMEI “Prof.ª Nair do Carmo Ferrielo de Mattos”
f) - EMEI “Prof.ª Zenith Galvão Terra”
g) - EMEI “São Cristovão”
h) - EMEIF “Ana Flávia Barreto Tonelli”
i) - EMEIF “Prof.ª Helena de Oliveira Plens”
j) - EMEIF “Prof.ª Lázara Aparecida de Araújo Galvão”
k) - EMEI “Prof.ª Maria Benedicta Bastos Martins”
l) - EMEIF “Valter Aliberti Júnior”
m) - EMEIF “Profª Zilá de Freitas Marão”

iii - ilaine nalesso bueno takaku
a) - EMEF “Bairro do Retiro”
b) - EMEF “Fazenda Sendas”
c) - EMEIF “Prof. Francisco Fabiano Alves”
d) - EMEF “Prof.ª Selma Neli Pranches de Oliveira”
e) - EMEI “Prof.ª Maria Munhoz Soares de Salles”
f) - EMEI “Prof.ª Therezinha de Jesus Alguz”
g) - EMEI “Rotary Club” 
h) - EMEIF “Prof.ª Iracema Augusta Ribeiro Teixeira”
i) - EMEI “São José”
J) - EMEI “Jardim Santa Inês”

iv - neusa aparecida gomes de Oliveira galvão de souza
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a) - EMEIF “Sra. Antonia Deoclécia de Freitas”
b) - EMEIF “Joaquina Maria Antunes de Proença”
c) - EMEF “Prof. Adalberto Christo das Dores”
d) - EMEF “Prof.ª Evanilde Shirley de Oliveira Majewski”
e) - EMEF “Prof.ª Maria Cecília Rolim Nalesso”
f) - EMEF “Prof.ª Nazira Iared”
g) - EMEF “Turvo dos Católicos”
h) - EMEI “Prof. Joaquim Fabiano Alves”
i) - EMEI “Profª Isolina Leonel Ferreira”
j) - EMEI “Prof.ª Olívia Camargo Pellegrini”
k) - EMEI “Vila Belo Horizonte”

v - renata aparecida Palmeira de noronha
a) - EMEF “Apparecida Myrthes de Mello Moraes”
b) - EMEF “Prof.ª Jandyra Vieira Marcondes”
c) - EMEF “Prof.ª Maria Apparecida Idálio”
d) - EMEIF “Eudóxia Ferraz”
e) - EMEIF “Yolanda Carvalho Pinto”
f) - CEC “Dorandino Vieira”
g) - CEC “Juliana Maria Casagrande”
h) - CEC “Padre Plínio Negrão” 
i) - CEC “Profª Amélia Correa Franco Mello”
j) - CEC “Profª Iracema de Oliveira”
k) - Entidades
l) - EMEI “Distrito do Tupy”

vi - renata maria santos silva barros
a) - EMEI “Aninha”
b) - EMEI “Prof. Isaltino Válio”
c) - EMEIF “Profª Juliana Fabiano Alves”
d) - EMEI “Luiz Alberto Cassiano Teixeira”
e) - EMEI “São Paulo Apóstolo”
f) - EMEI “Profª Maria Terezinha Válio Elias de Almeida”
g) - EMEIF “José Pires de Campos”
h) - EMEF “Edison de Abreu Souza”
i) - EMEI “Vila Floresta”

vii - samantha galão Figueiredo de carvalho ladeira
a) - EMEI “Ana Júlia Vieira Gomes Heleno”
b) - EMEI “Araiju Posto Alciati”
c) - EMEI “Cacilda de Andrade Nery”
d) - EMEI “Cantinho da Criança”
e) - EMEI “Casa da Providência”
f) - EMEI “Gabriel Moisés Ozi de Lima”
g) - EMEI “Itamac”
h) - EMEI “Profª Jacy Ferreira Cerqueira”
i) - EMEIF “José Lauro Ferreira”
j) - EMEIF “Bairro do São Roque”
k) - EMEI “Laurinha”
l) - EMEI “Profª Laura Calazans Luz Moura”
m) - EMEI “Prof.ª Lucila Piedade Weiss”
n) - EMEI “Profª Maria Apparecida Cardoso e Silva”

viii - vanda benedita leme romanha
a) - EMEF “Prof.ª Julieta Rolim da Silva”
b) - EMEF “Profª Rosa Badin Vieira”
c) - EMEF “Prof.ª Zarife Yared”
d) - EMEI “Prof.ª Cecília Moreira”
e) - EMEI “Sra. Norma Suardi de Aguiar”
f) - EMEIF “Prof.ª Adriana Porto da Rocha”
g) - EMEI “Prof.ª Angelina Geraldi da Silva Martins”

h) - EMEIF “Senhora Maria Gomes dos Santos”
i) - EMEI “Cambuí”

Artigo 2º - Qualquer alteração na organização dos setores de trabalho somente pode-
rá ocorrer em situação de comprovada necessidade, assegurando-se a continuidade das 
ações supervisoras.

Artigo 3º - A classificação dos Supervisores de Ensino será utilizada para atribuição 
das novas unidades escolares que surgirem a partir da publicação desta Resolução.

Artigo 4º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, 
no dia 08 de maio de 2013.

GeRaLdo MiGueL de MaCedo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

decretO nº 1.045, de 6 de maiO de 2013

Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 

no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.683 de 26 de Dezem-
bro de 2012; e

Considerando os autos do processo nº 19442-396/2013, protocolado nesta Prefeitura 
Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adi-

cional suplementar no valor de R$ 110.000,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil reais), 
destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:

02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(231) – 103010019.2032 – 4490.52- Equipamentos e Material Permanente  R$   

110.000.00
Total das Suplementações       

R$   110.000.00
Art. 2º O recurso para esta suplementação será o superávit financeiro do exercício de 

2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PReFeiTo MuNiCiPaL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos seis dias de maio de 2013.

    Luiz PauLo RibeiRo da SiLva  HiRaM aYReS MoNTeiRo JuNioR
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETáRIO DE GABINETE

POrtaria nº 331, de 6 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 20467-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Taciane Faria de Oliveira, Auxiliar de Escritu-
rário, Ref. 05, lotada na Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 03/05/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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POrtaria nº 332, de 6 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Fábio Ricardo Blóes Bartolomeu, no cargo em comissão de 
Diretor, Ref. V, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 01/05/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PReFeiTo MuNiCiPaL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 333, de 8 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  resolve:

Art. 1º Admitir, a partir de 14 de Maio de 2013, tendo em vista da aprovação em 
Concurso Público nº 001/2011, no emprego de Professor de Educação Básica I Eventu-
al, devidamente homologado em 20/01/2012, nos termos da Lei Municipal nº 4.662, de 
09/05/2002, abaixo relacionado:

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA EVENTUAL. 

NoMe      RG  CLaS
ERCIVAL ELVINO CIRINEU   7.192.841-8 203º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 334, de 8 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 14 DE 
MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011, 
devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– TECNICO DE ENFERMAGEM– Ref. 09

NoMe        CLaS
CAROLINA OTAVIANA DAMIAO PEREIRA   20°

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 335, de 8 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 14 DE 
MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011, 

devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA PEB II 

NoMe        CLaS
VALDICLEIA BERNARDO VIEIRA DA SILVA COSTA  9°

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 336, de 8 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 14 DE 
MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011, 
devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO– Ref. 11

NoMe        CLaS
RENATA ANGELA CARDOSO     16°
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 337, de 8 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 20351-005/2013, protocolado nesta Prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Kleide Jane dos Santos, 
Médica, Ref. 11-C, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 06/05/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 
178, de 04/05/2011, que prorrogou o afastamento sem vencimento.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 338, de 10 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 308, de 03/05/2013, do funcionário Fernando Moraes 
da Silva, Agente de Desenvolvimento Social, Ref. 09, lotado na Secretaria da Promo-
ção Social, onde consta “Concurso Público nº 002/2012”, leia-se “Concurso Público nº 
001/2012”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
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PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 339, de 10 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 21226-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. Jeferson Felix Gomes de Campos, Vigia Ref. 04, lota-
do na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 09/05/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

POrtaria nº 340, de 10 de maiO de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 21126-138/2013, protocolado nesta prefeitura 

Municipal, resolve:  
Art. 1º Estabelecer a Estrutura Organizacional da Conferência Municipal de Educa-

ção: Participação Popular na Articulação do Sistema Nacional da Educação, composta 
dos seguintes membros:

I -  Coordenação Executiva/Organizadora
a) Rosângela Aparecida A. Nery Nascimento – Coordenadora
b) Everthon Juliano de Oliveira Lopes – Membro
c) Patrícia Aparecida da Silva Matarazzo – Membro
II -  Assessoria de Comunicação
a) Fátima Cruzinsk – Coordenadora
b) Rafael Queiroz de Souza – Membro
c) Mônica Aparecida Chirosa P. e Silva – Membro
III -  Comissão de Regimento e Regulamento
a) Mariana Garrigós Nóbrega – Coordenadora
b) Renata Aparecida Palmeira de Noronha – Membro
c) Maria de Fátima Nascimento de Oliveira – Membro
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuiS aNToNio di FioRi FioReS CoSTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

cOntratO nº 06/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Paulo José Ribeiro de Camargo - ME 
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte  reais).
Data da assinatura: 24 de abril de 2013.

aNdRé Luiz bueNo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

cOntratO nº 07/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Papelaria Informática Principal Itapetininga Ltda. - EPP. 
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática.   
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 19.597,30 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta 

centavos).
Data da assinatura: 24 de abril de 2013.

aNdRé Luiz bueNo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

atO da mesa nº 37/2013
Dispõe sobre a reintegração da servidora Junia Athayde dos Santos Vianna no cargo 

efetivo de Escrituraria do quadro de pessoal da Secretaria da Câmara Municipal de Itape-
tininga.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribui-
ções legais, e

Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Man-
dado de Segurança (Processo 0002043-98.2008.8.26.0269), deu provimento ao recurso 

interposto pela servidora Junia Athayde dos Santos Vianna, determinando a anulação do 
ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo do quadro de pessoal da 
Secretaria da Câmara Municipal de Itapetininga, decisão esta transitada em julgado no dia 
22 de março de 2013;

Considerando que, conseguintemente, o mesmo órgão determinou sua reintegração 
no cargo que ocupava,

R E S O L V E:
Art. 1° Anular o ato administrativo que resultou na demissão da servidora Junia Athay-

de dos Santos Vianna e reintegrá-la no cargo efetivo de Escriturária do quadro de pessoal 
da Câmara do Município de Itapetininga.

Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 06 de maio de 2013.

aNdRé Luiz bueNo  JaiR aPaReCido de SeNe
 PRESIDENTE                VICE-PRESIDENTE

MaRia LúCia LoPeS da F. HaidaR JoSé daviNo PeReiRa
          1ª SeCReTáRia                     2º SeCReTáRio

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNia CRiSTiNa LeMe de SouSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

resOluçãO nº 563, de 06 de maiO de 2013
Institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, o Prêmio Ambiental, e dá 

outras providências.
(Projeto de Resolução nº 04/2013, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva 

Rosa Júnior)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 

atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, o Prêmio Am-

biental, destinado a agraciar pessoas naturais ou jurídicas que, em Itapetininga, tenham 
desenvolvido iniciativas relevantes na defesa do meio ambiente e na promoção do desen-
volvimento sustentável.
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Art. 2º O Prêmio Ambiental consistirá na concessão de diploma de menção honrosa 
aos agraciados.

Art. 3º A cerimônia de entrega do prêmio será realizada em sessão da Câmara Munici-
pal de Itapetininga, especialmente convocada para esse fim.

Parágrafo único. A solenidade para a concessão do prêmio previsto no caput deste ar-
tigo será realizada na primeira semana de junho de cada ano, tendo como referência o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, e sua realização ficará a cargo dos membros da Comissão de 
Cerimonial da Câmara Municipal de Itapetininga.

Art. 4º As indicações dos candidatos ao prêmio serão encaminhadas pelas entidades 
e organizações da sociedade civil, juntamente com o curriculum vitae do indicado ou 
dos responsáveis pela instituição indicada, bem como a documentação comprobatória das 
atividades realizadas na área ambiental, à Comissão Julgadora que terá a seguinte com-
posição:

I – 1 representante do SEBRAE;
II – 1 representante do Comdema;
III – 1 representante da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal; 
IV – 1 representante da Secretaria do Meio Ambiente de Itapetininga;
V – 2 representantes de ONGs locais que atuem na área do meio ambiente; e
VI – 1 representante de grupos de Recursos Humanos de Itapetininga e região.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações orça-

mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 06 de maio de 2013.
aNdRé Luiz bueNo  JaiR aPaReCido de SeNe
 PRESIDENTE                VICE-PRESIDENTE

MaRia LúCia LoPeS da F. HaidaR JoSé daviNo PeReiRa
          1ª SeCReTáRia                     2º SeCReTáRio

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNia CRiSTiNa LeMe de SouSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

resOluçãO nº 564, de 06 de maiO de 2013
Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Itapetininga, instituído pela Resolução n° 323, de 28 de abril de 1970, bem como alteração 
ao Anexo I da Resolução nº 560, de 07 de fevereiro de 2013.

(Projeto de Resolução nº 06/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 

atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Os dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga, 

instituídos pela Resolução n° 323, de 28 de abril de 1970, a seguir enumerados, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60. O projeto de lei de orçamento, relativo à fixação da receita e estimativa da 
despesa deverá estar em poder da Câmara até o dia 30 (trinta) de setembro, devendo ser 
apreciado e devolvido.”

“Art. 65. As contas do Prefeito serão tomadas e julgadas pela Câmara, no prazo de 60 
(sessenta) dias, após o recebimento do parecer, observados os seguintes preceitos. 

a) ...................... b) ......................  c) ......................”
Art. 2º O Anexo I da Resolução nº 560, de 07 de fevereiro de 2013 passa a vigorar com 

a seguinte redação:
“CARGO: CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO
Descrição Sumária (...)
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.
CARGO: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária (...)
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 06 de maio de 2013.
aNdRé Luiz bueNo  JaiR aPaReCido de SeNe

 PRESIDENTE                VICE-PRESIDENTE

MaRia LúCia LoPeS da F. HaidaR JoSé daviNo PeReiRa
          1ª SeCReTáRia                     2º SeCReTáRio

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNia CRiSTiNa LeMe de SouSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

avisO de realizaçãO de audiência Pública
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população para participar da Au-

diência Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Mon-
senhor Soares, 251, Centro, no dia 16 de maio de 2013, quinta-feira, às 19:00 horas para 
debate sobre o assunto “Saúde Pública Municipal no Hospital Regional de Itapetininga”.

aNdRé Luiz bueNo
PRESIDENTE 

decretO legislativO nº 466, de 09 de maiO de 2013
Dispõe sobre concessão de Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque 

ao senhor Omar José Ozi, e dá outras providências.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2013, de autoria da Vereadora Selma Aparecida 

Freitas de Moraes.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 

atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao 

senhor Omar José Ozi.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal, 09 de maio de 2013.
aNdRé Luiz bueNo  JaiR aPaReCido de SeNe
 PRESIDENTE                VICE-PRESIDENTE

MaRia LúCia LoPeS da F. HaidaR JoSé daviNo PeReiRa
          1ª SeCReTáRia                     2º SeCReTáRio

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNia CRiSTiNa LeMe de SouSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

decretO legislativO nº 467, de 09 de maiO de 2013
Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao Padre Lorival de Oli-

veira Pedro.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2013, de autoria do Vereador Marcus Tadeu 

Quarentei Cardoso.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 

atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Padre Lorival de Oliveira 

Pedro.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal, 09 de maio de 2013.
aNdRé Luiz bueNo  JaiR aPaReCido de SeNe
 PRESIDENTE                VICE-PRESIDENTE

MaRia LúCia LoPeS da F. HaidaR JoSé daviNo PeReiRa
          1ª SeCReTáRia                     2º SeCReTáRio

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vâNia CRiSTiNa LeMe de SouSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO
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O cursO é divididO em quatrO módulOs e as alunas saem PrOntas Para O mercadO de trabalHO

“Eu ainda não terminei o curso, mas 
estou tão confiante que estamos preparan-
do um cômodo na minha casa para montar 
meu salão”. Com todo este ânimo, a dia-
rista Adriana de Melo pretende trocar de 
profissão. E ainda garante que depois que 
se formar, continuará estudando.

A professora do curso de cabeleireiro 
do Fundo Social de Solidariedade, Deise 
Messias, conta o que sempre diz às suas 
alunas: “Aqui é o primeiro passo. Elas não 
podem parar de estudar nunca, porque o 
conhecimento sobre cabelo é infinito”. Ela 
trabalha na área há mais de 15 anos e com 
esta profissão consegue sustentar a família.

Atualmente, o Fundo Social conta com 
quatro turmas e cerca de 60 alunas. As au-
las são realizadas em um salão equipado 
com secadores, pranchas, produtos capila-
res, cadeiras próprias e todo o aparato ne-
cessário para um bom aprendizado. Além 
da prática, as alunas também recebem em-
basamento teórico.

O curso é dividido em quatro módu-

los: lavagem e divisão, escova, corte e 
química. Para colocarem em prática tudo 
o que aprendem, ao final de cada módulo 
as alunas realizam em voluntários o que 
viram nas aulas, gratuitamente. A pro-
fessora lembra também que com apenas 
dois meses de curso muitas alunas já estão 
ganhando dinheiro trabalhando na área. 
“Normalmente, quem serve de modelo 
voluntariamente acaba virando cliente de-
pois”, comenta.

É o caso da aluna Solange Lídio. Ela já 
havia feito um curso antes, mas não teve a 
oportunidade de terminar. “Agora retomei 
e quero ir até o fim. Mesmo já tendo uma 
noção, aprendo muita coisa nova aqui no 
Fundo Social”. Segundo ela, os amigos 
eram modelos no início e agora se torna-
ram clientes.

As inscrições para novas turmas dos 
cursos do Fundo Social abrem no início do 
segundo semestre. Para não perder o pra-
zo, basta acompanhar o semanário oficial 
e os meios de comunicação locais.

O Fss atualmente está com quatro turmas de 60 alunos

eqUIpe DO FUnDO SOCIAl De ITApeTInInGA 
Se Reúne COm RepReSenTAnTeS DO eSTADO

encontro Secretaria de Gabinete

A Presidente do Fundo Social de So-
lidariedade, Dalva Di Fiori, esteve pre-
sente com membros de Fundo Sociais 
de outras cidades da região, na última 
sexta-feira, 3, em Tatuí. O encontro con-
tou com representantes do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo 
(Fussesp) e teve caráter técnico. O obje-

tivo foi apresentar o perfil e o andamen-
to dos Fundos Sociais da região. Para o 
município, a reunião foi muito produti-
va. Itapetininga contará com um Polo da 
Beleza, que oferecerá curso de depilação 
e design de sobrancelha. As negociações 
já iniciaram e o projeto deve ser finaliza-
do em alguns meses. dalva di Fiori com Patrícia aragão téc. da FussesP. ana Paula Primeira dama de tatuí. cel romesnir assessor do FussesP
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dOmingO, 12, é cOmemOradO O dia das mães. O esPaçO da melHOr idade reuniu 130 PessOas Para cOmemOrar a data

O Dia das Mães também designado 
de Dia da Mãe é uma data comemora-
tiva em que se homenageia a mãe e a 
maternidade. O primeiro Dia das Mães 
brasileiro foi promovido pela Associa-
ção Cristã de Moços de Porto Alegre, 
no dia 12 de maio de 1918. No Brasil 
a data foi oficializada em 1932 no se-
gundo domingo do mês de Maio, pelo 
então presidente Getúlio Vargas. Em 
1947, Dom Jaime de Barros Câmara, 
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, 
determinou que essa data fizesse parte 
também no calendário oficial da Igreja 
Católica.

O Dia das Mães, não é uma exclu-
sividade apenas brasileira. Mais de 80 
países também comemoram a data no 

segundo domingo de maio, e festas e 
homenagens para celebrar as mães se-
rão realizadas ao redor do mundo. A co-
memoração foi inicialmente instituída 
nesta data pelos Estados Unidos, que a 
adotou nacionalmente no início do sé-
culo XX. 

E em homenagem ao dia das Mães 
que o Espaço da Melhor Idade ofere-
ceu um café da manhã para as idosas, 
dando oportunidades delas levarem um 
acompanhante para confraternizar a da-
ta. Além disso, elas puderam apreciar a 
apresentação de uma dupla de violeiros 
tocando clássicos sertanejos. A surpresa 
do dia foi o recebimento de porta-retra-
tos com as fotos de cada idosa produzi-
da, como lembrança do evento.comemoração do dia das mães no espaço da melhor idade

fotos: João francisco de almeida
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a recuPeraçãO de uma máquina rOçadeira FOi uma das PrinciPais ações que agilizOu O serviçO dOs trabalHadOres

A equipe de colaboradores da Se-
cretaria de Obras vem executando ser-
viços constantes e em ritmo acelerado 
no município. Uma das ações mais 
importantes foi a recuperação de uma 
máquina parada na Garagem Munici-
pal.  O equipamento foi montado com 
mão de obra própria de um dos cola-
boradores, sem despesas para a Pre-
feitura, propiciando a roçada em toda 
a margem esquerda do Ribeirão dos 
Cavalos, e posteriormente realizará o 
mesmo serviço na marginal do Chá.

Com a participação do Secretário e 
trabalhadores da secretaria, já foi ro-
çado, varrido e feito a limpeza na Vila 

Nastri II, nas Avenidas Wenceslau Braz 
e Dr. João Batista Lobato, na Praça da 
Vila Prado, e na beira do Ribeirão dos 
Cavalos.

Também foram retirados entulhos 
da Vila Sonia, Jardim Maricota, Clu-
be dos Professores, Vila Carolina, Vila 
Nastri II, Jardim Fogaça, Taboãozinho 
e Gramado II. 

A limpeza, nivelação e cascalha-
mento nas ruas foram realizados nos 
bairros Lagoa Vermelha, Vila Prado, 
Vila Carolina, Estância Conceição, Vi-
la Cruzeiro, Portal da Figueira. A Pre-
feitura está cuidando da cidade para 
melhor atender a toda a população.

secretaria de Obras trabalha constantemente para melhorar a vida do cidadão

pROGRAmA AÇÃO JOvem ReAlIzA expOSIÇÃO FOTOGRáFICA 
“ITApeTInInGA OnTem e HOJe”, nA FATeC

Fotografia Secretaria de Promoção Social

O Programa Ação Jovem, da Secreta-
ria de Promoção Social, estará com a Ex-
posição fotográfica “Itapetininga Ontem 
e Hoje”, na FATEC, até o dia 17 de maio 
de 2013. Na exposição, realizada pelos 
150 jovens que fizeram participaram do 
programa, estrão imagens históricas que 
revivem toda a trajetória da cidade.

Através desse projeto, buscou-se des-
pertar nos jovens o interesse para que 
cada um se veja como parte integrante 

dessa história. Além de estimular a co-
municação, a criatividade e o desenvol-
vimento do espírito crítico dos adoles-
centes, promovendo a socialização.

serviço:
Até 17 de maio de 2013, 
das 7h30 às 22h30
Fatec: Rua Dr. João Vieira de Camar-

go, 104 - Itapetininga – SP
aluno do Programa ação Jovem fotografando a cidade

Com exposição, Secretaria de Promoção Social estimula a comunicação, 
a criatividade e o desenvolvimento do espírito crítico dos adolescentes
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teatrO, dança, artes visuais, cantO cOral, música instrumental, literatura e vídeO sãO as exPressões 
artísticas cOntemPladas nO PrOJetO

A Secretaria de Cultura e Turis-
mo do Município de Itapetininga 
está com inscrições abertas para 
a fase municipal do projeto Mapa 
Cultural Paulista 2013, realização 
do Governo do Estado de São Pau-
lo e produção da organização social 
de cultura, Abaçaí - Cultura e Arte.

 As inscrições devem ser realiza-
das na própria Secretaria de Cultura 
e Turismo, localizada na rua Salda-
nha Marinho, 107, Centro, até o dia 
24 de Maio de 2013, nos seguintes 
horários: de Segunda a Sexta Feira 
das 09:00 h às 12:00h e, das 14:00 
h às 17:00 h. Para mais informa-
ções, os interessados devem ligar 
para o telefone: (15) 3272-3401 e 
também, através do site www.ma-
paculturalpaulista.org.br, onde se 
encontra o edital do projeto.

PrOJetO maPa cultural
O Mapa Cultural Paulista é um 

dos mais importantes projetos cul-
turais de São Paulo do ponto de 
vista formativo, informativo e de 
circulação de artistas do interior do 
Estado de São Paulo. Nenhum es-

tado brasileiro possui projeto pare-
cido, podendo tornar-se referência 
nacional.

Criado em 1995, tem o objetivo 
de fomentar as produções culturais 
do interior, revelando valores em 
segmentos que não teriam acesso 
aos meios de comunicação e com 
pouca visibilidade no meio cultu-
ral.

Durante a realização do evento, 
são selecionados artistas de 13 re-
giões administrativas do Governo 
do Estado para participar de ati-
vidades culturais distribuídas em 
quatro fases. Em todas elas os ar-
tistas que se destacam apresentam 
seus trabalhos, primeiro no municí-
pio de origem, depois na região em 
que está inserido e, ao final, na fase 
estadual, apresentam-se na capital 
paulista.

Teatro, Dança, Artes Visuais, 
Canto Coral, Música Instrumental, 
Literatura e Vídeo são as expres-
sões artísticas contempladas neste 
projeto, que juntos revelam o ma-
peamento cultural de São Paulo. 

durante o evento são selecionados artistas de 13 regiões administrativas do governo do estado

fotos: João francisco de almeida
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cePrOm: centro Profissionalizante municipal

Os cursOs regulares
Administração de Pessoal, Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade Geral, 
Rotinas Administrativas, Solda Elétrica, Solda Mig/Tig, Informática Básica, Reparação 
de Eletrodomésticos, Costura Industrial, Eletricidade Residencial, Mecânica de Autos 
(suspensão, direção e freios) e Mecânica de Autos (motor e cambio).
Também realiza cursos de férias para 3ª idade, Corel Draw, Photoshop, Panificação 
Básica e Confeitaria, cursos de época como Ovos de Páscoa, cursos para Funcionários 
Municipais como Excel básico e Avançado. Tão logo iniciou suas atividades, celebrou 
convênio com a Escola SENAI Profº “Gaspar Ricardo Junior de Sorocaba”. Além da 
certificação dos alunos, o Senai capacita os instrutores com cursos de qualificação, 
fornece material didático, supervisiona e orienta na organização e estruturação dos 
ambientes de ensino.

senai: serviço nacional de aprendizagem industrial

POR FELIPE MOREIRA

cOmO FunciOna - O CEPROM é um Órgão da Prefeitura do Município de Itapetininga e iniciou suas atividades em Abril de 1991. O CEPROM funciona 
da seguinte forma; Em parceria com o SENAI, disponibiliza cursos que atendam a demanda da indústria. As inscrições são abertas duas vezes ao ano, 
uma no começo e outra no meio.

O SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, entidade pública de direito 
privado, surgiu da necessidade da criação de uma instituição capaz de preparar a Mão 
de Obra requerida pela indústria brasileira.
Sendo assim, o SENAI caracteriza-se como Agência Provedora de Soluções para 
Indústria, tendo como atividade prioritária a educação profissional, além de serviços 
de assessoria e Assistência Técnica e Tecnológica, Ensaios Laboratoriais e Informação 
Tecnológica para as empresas e comunidade em geral.
Desde 2005 o SENAI tem convênio com a Prefeitura Municipal de Itapetininga, com o 
objetivo de possibilitar a população de Itapetininga e região terem acesso aos cursos 
realizados na Escola SENAI de Sorocaba, que começou a trazer seus cursos ressarcidos 
para realização no CEPROM e isso trouxe vários benefícios como economia com 
transporte e de tempo, alimentação e outros.

beneFíciOs às indústrias
As Indústrias também podem beneficiar-se, pois o SENAI tem condições de realizar 
treinamentos conforme suas necessidades na Própria Empresa através de Escolas 
Móveis, Kits com Laboratório Moveis ou ainda usando os laboratórios do Senai 
instalados no CEPROM.

cOnHeça mais - Além do site da própria prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br, tem um Blog (http://cepromsenai.blogspot.com/) que vai mostrar como 
funciona a parceria CEPROM e SENAI através de fotos, depoimentos de alunos e outros. O CEPROM/SENAI fica na Rua Agenor Vieira de Moraes, 135 - Vl. 
Arlindo Luz, o telefone é: 3273-2929.
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POR DIRCEU BARROS

PAPANICOLAU

O que é? É o exame que previne o câncer de colo uterino. Deve ser 
realizado em todas as mulheres com vida sexualmente ativa, pelo menos 
uma vez ao ano. Se o resultado do exame for negativo por três anos 
seguidos, a mulher pode fazê-lo de três em três anos.

cOmO é FeitO?
Consiste na coleta de material do colo uterino para exame em laboratório. É um 
exame simples, porém algumas mulheres ainda resistem em realizá-lo por medo ou 
vergonha.
Ele deve ser realizado, pelo menos, uma semana antes da menstruação. Evitando-
se realizar duchas vaginais, colocação de cremes vaginais e relações sexuais três 
dias antes do exame. 

curiOsidade 
O exame foi criado pelo Dr. George Papanicolau em 1940. O sucesso do teste é porque 
ele pode detectar doenças que ocorrem no colo do útero antes do desenvolvimento 
do câncer. O exame não é somente uma maneira de diagnosticar a doença, mas 
serve principalmente para determinar o risco de uma mulher vir a desenvolver o 
câncer.

dadOs
No Brasil existem cerca de seis milhões de mulheres entre 35 a 49 anos que nunca 
realizaram o exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou), faixa etária 
onde mais ocorrem casos positivos de câncer do colo do útero. A conseqüência são 
milhares de novas vítimas a cada ano. Mulheres que, se tivessem tratado a doença 
a tempo, poderiam estar vivendo hoje uma vida normal.
Nos últimos 50 anos a incidência e a mortalidade por câncer de colo uterino vêm 
diminuindo, graças às novas técnicas de rastreamento do Exame de Papanicolau. 
Por isso, ele é um dos mais importantes exames para prevenção da saúde da mulher.

Pesquisa
Médicos estão usando o exame Papanicolau para detectar câncer de ovário e 
endométrio, os primeiros resultados mostraram que o teste diagnosticou 41% dos 
cânceres no ovário e 100% dos tumores no endométrio. Atualmente, não há nenhum 
exame especifico eficaz para ambas as doenças. Pesquisa divulgada na revista 

Se você conhece alguma mulher que ainda não faz esse exame, converse com 
ela sobre sua importância. Lembre-se que a prevenção é sempre o melhor 
remédio!

Science Translational Medicine.

O exame ginecOlógicO cOmPletO cOnsiste dO exame e 
PalPaçãO das mamas e dePOis O exame de PaPanicOlau.



Página 20 11/05/2013


