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Editorial

Olá!

Nesta semana, o
Semanário Oficial de Itapetininga traz uma matéria
especial sobre os cursos
ministrados pelo Fundo Social de Solidariedade. Nesta
segunda-feira, o departamento abrirá inscrições para

nove cursos diferentes.
Como se inscrever
e mais detalhes destas capacitações, você acompanha
nas próximas páginas.
Os alunos da Rede
Municipal de Educação
estão em recesso escolar até
a próxima semana. A edição

266 do Semanário traz
algumas opções de lazer
gratuitas para as crianças
neste período.
Aqui você também
confere que a UFSCar e a
UFF estão com as inscrições abertas para seus cursos e que a Prefeitura de

Itapetininga promove nesta
semana a 8ª Conferência
Municipal de Assistência
Social. Estas e outras informações você confere aqui,
no Semanário Oficial de Itapetininga.
Boa leitura e até a próxima!
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Congresso define cidade sede para a
realização dos 57º Jogos Regionais de
2013

A 55ª edição dos
Jogos Regionais em Itapetininga está a todo vapor.
No próximo sábado (dia 16), acontece o encerramento deste importante evento esportivo.
Pensando na programação e organização dos
Jogos Regionais dos próximos anos, no último domingo, no Polo Municipal de
Educação a Distância
“Chopin Tavares de Lima –
UAB, representantes de 17
dos 85 municípios que fazem
parte da 8ª Região Esportiva
do Estado de São Paulo, no
qual Itapetininga é participante, escolheram a cidade
sede para a realização da 57ª

edição dos Jogos Regionais
de 2013.
Conforme informações da Secretaria de
Esporte e Lazer, a votação
sempre ocorre entre os municípios que fazem parte da
8º Região Esportiva, os
quais elegem a cidade sede,
sempre com dois anos de
antecedência.
No Congresso,
presidido pelo Secretário de
Esporte e Lazer de Itapetininga, Adilson Ramos, tiveram poder de voto todos
os municípios que participaram da edição anterior, no
caso a 54º edição. Entre os
municípios que votaram
estavam Alambari, Alumínio,

Angatuba, Araçariguama,
Araçoiaba da Serra, Arandú,
Avaré, Boituva, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Cabreúva, Cajati, Campina do Monte Alegre, Campo Limpo,
Paulista, Cananéia, Capão
Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Eldorado, Ibiúna,
Iguape, Iperó, Itaberá, Itaí,
Itapetininga e Itapeva.
Os 17 municípios
que compareceram ao evento elegeram por unanimidade para sediar os Jogos Regionais em 2013 a cidade de
Votorantim. Lembrando que
no ano que vem, em 2012, o
município que irá sediar esta
festa esportiva será Avaré.

Itapetininga é elogiada por apresentar boa
infraestrutura na realização dos Jogos regionais

Nesta semana, Itapetininga entra na reta final
da 55ª edição dos Jogos
Regionais. A cidade hospitaleira, costumada a receber
visitantes de todo o País,
está sendo a casa de mais
de seis mil atletas, vindos de
62 municípios de toda a
Região.
Para receber este
importante evento, Itapetininga se preparou. Foram
investidos 450 mil reais na
reforma dos espaços esportivos que sediariam as provas.
Também foram revitalizados os Ginásios Municipais de Esportes Mário
Carlos Martins e o Ayrton
Senna da Silva, que tiveram
os campos de malha, bocha

e a quadra principal ampliados e adaptados. A
quadra ganhou tamanho
oficial para as partidas de
Futsal e Handebol e os campos de futebol, localizados
em diversos pontos do município, passaram por um
processo de recuperação. Já
no quesito acolhimento, Itapetininga buscou proporcionar toda estrutura que os
competidores necessitariam.
Para os Jogos foram disponibilizados 55 alojamentos para as delegações visitantes, divididos
em 28 escolas municipais, 22
escolas estaduais e cinco
CEC’S ( Centros de Educação Complementar).
Para a Chefe do

Comitê Dirigente dos Jogos
Regionais, Alessandra Matucci, Itapetininga surpreendeu na organização e
no apoio dado ao evento,
“Desde março eu estou
acompanhando as reformas de
campos e quadras poliesportivas, as pinturas das quadras de basquete, de acordo
com a nova regra, e posso
afirmar que a estrutura apresentada por Itapetininga é
hipersuficiente em relação às
exigências técnicas feitas para
nesta cidade que acontecessem os 55º Jogos Regionais.
A Prefeitura de Itapetininga esta atendendo a
todas às nossas exigências e
trabalhando para que o evento seja um sucesso”, comentou Matucci.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Educação
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, de 06 de junho de 2011.
Estabelece normas e horários para recebimento de alunos matriculados em Unidade Escolar do Município.
A Secretária Municipal de Educação de Itapetininga, no uso de suas atribuições, e:
- considerando os termos do Ofício GSTC- nº 51/2011 da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania;
- considerando melhor adequar a entrada de crianças nas escolas e para propiciar uma eficiente segurança
escolar aos seus alunos;
- considerando que os alunos mesmo em companhia dos pais ficam à frente das escolas aguardando a
abertura dos portões, sujeitas a acidentes;
- considerando ser necessária a aplicação de medidas que evitem acidentes com os alunos mesmo fora do
recinto escolar:
DECIDE
1-As Diretoras das Unidades Escolares Municipais que atendem somente o período parcial, ficam autorizadas
a permitir a entrada dos alunos e demais crianças, 15 (quinze) minutos antes do atual horário, abrindo-se,
assim, os respectivos portões.
2-Os alunos poderão permanecer no pátio ou em quadra, assistidos, se necessário for, pelos pais ou
responsável e os auxiliares de educação.
3-Quando do término do horário normal de permanência dos alunos nas escolas, os mesmos deverão ser
entregues diretamente aos pais ou pessoa devidamente autorizada.
Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação
EDITAL DE CHAMAMENTO – 048/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 18 à 22 de julho 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
R.G
Classificação
KELLY PRISCILA DE CAMARGO
40.215.275-X
298º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
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administrativo.
Itapetininga, 13 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
EDITAL DE CHAMAMENTO – 049/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 18 à 22 de julho 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 05 - JARDIM FOGAÇA
MICRO- ÁREA - 02
NOME
R.G.
CLASSIF.
ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA 33.278.053-3
7º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 13 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
EDITAL DE CHAMAMENTO – 050/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 18 à 22 de julho 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 – Grupo 01
Nome
R.G
Classificação
FABIANA APª DO A. PAES DE CAMARGO
45.161.462-8
25º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 13 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
LEI Nº 5.454, DE 11 DE JULHO DE 2011.
Dá o nome do Senhor Túlio Teixeira de Siqueira à via pública localizada no Bairro do Taboãozinho e dá
outras providências.
(Projeto de Lei nº 37/2011 de autoria do Vereador Adilson Marcos Nicoletti)
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 Rua Túlio Teixeira de Siqueira, a Rua 9 localizada no loteamento Gramado
II, no Bairro do Taboãozinho, com início em terreno particular e término na Rua Edson Mororó Moura,
com extensão de 187.30 metros.
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 onze dias de julho de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
LEI Nº 5.455, DE 11 DE JULHO DE 2011.
Dá o nome do Senhor Adão Lopes Ferreira à Estrada Municipal 460, localizada no Distrito do Gramadinho.
(Projeto de Lei nº 38/2011 de autoria do Vereador Marcos de Almeida Cunha)
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 Estrada Municipal Adão Lopes Ferreira a Estrada Municipal 460, localizada
no Distrito do Gramadinho, com início na Rua Olegário Paulino Seabra e com término na Estrada
Municipal 361 com extensão de 3.279,58 metros e largura de 15 metros.
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 onze dias de julho de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
LEI Nº 5.456, DE 11 DE JULHO DE 2011.
Dá o nome do Senhor Marcilio Paulino de Araújo às Estradas Municipais 361 e 499, localizadas no
Distrito do Gramadinho.
(Projeto de Lei nº 40/2011 de autoria do Vereador Marcos de Almeida Cunha)
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 Estrada Municipal Marcilio Paulino de Araújo as Estradas Municipais 361
e 499, localizadas no Distrito do Gramadinho, com início na SP-127 e com término na Estrada Municipal
359 com extensão de 7.474,84 metros e largura de 15 metros.
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 onze dias de julho de 2011.
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JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
PORTARIA Nº 255, DE 11 DE JULHO 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 28.187, de 11 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo relacionados, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para a
execução das atividades previstas no Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II –
Acesso ao Mercado, a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.
I - Eliane Aparecida de Oliveira – RG: 34.240.859-8 - Técnico Agrícola.
II - Lucas Nogueira – RG: 34.240.453-2 - Técnico Agrícola.
III - Mara Lucy Tomazawa dos Santos – RG: 24.227.695-7 - Auxiliar de Escriturário
Art. 2.º 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 256, DE 11 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 27.535, de 6 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1.º Nomear, Tamara Cardoso Nalesso, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, junto a Secretaria
de Promoção Social, lotada no Departamento de Proteção Social Básica, a partir da presente data.
Art. 2.º 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 257, DE 11 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 27.538, de 6 de julho de 2011, em que a Srª Eliana Fontes solicitou
férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Newton Cavalcanti de Noronha, Secretário Municipal de Administração e Finanças,
para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Promoção Social, no período de 21/07/2011
à 04/08/2011.
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 258, DE 12 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Célio Rolle, no cargo em comissão de Chefe de Setor, Ref. II, lotado no Departamento
de Transporte de passageiros, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir da presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
PORTARIA Nº 259, DE 12 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 28.456, de 12 de julho de 2011, em que o a Sr. Renê Vieira da Silva
Júnior solicitou férias, e
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela
Secretaria, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. José Alves de Oliveira Junior, Secretário Municipal de Gabinete, para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, no período de 11/07/2011 à 20/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
PORTARIA Nº 260, DE 13 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 27.916, de 8 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
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Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Pedro Paulo Silva de Almeida, Operador
de Máquina, Ref. 08, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 18/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 16, de 18/01/2011,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 261, DE 13 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 27.887, de 8 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Andréa Patrícia Toledo da Silva, Servente, Ref. 03, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 08/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 262, DE 13 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 28.200, de 11 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Gislaine Maria de Oliveira,
Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 17/07/2011, nos termos do
artigo 137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 263, DE 13 DE JULHO 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 28.604, de 12 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Leni Bernardo dos Santos Souza, Auxiliar de
Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/07/2011, nos termos do
artigo 135, de Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 264, DE 13 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 28.648, de 12 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Rubens Correa Cardoso, Engenheiro Civil,
Ref. 14, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 18/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 208, de 25/05/2011,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA realizada às 16 horas do dia 04/07/2011
Às dezesseis horas do dia quatro de julho de dois mil e onze, na sede da Associação dos Engenheiros da
Região de Itapetininga – AERI, localizada na Rua Pedro Cardoso, 75, Jardim Mesquita, nesta cidade,
reuniu-se a Diretoria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, com a presença
dos seguintes membros: Presidente, Décio Hungria Lobo, representante da Organização não governamental
EMA; Vice-Presidente, Roque Rolim, representante da Organização não governamental Associação
Ecológica de Proteção do Rio Itapetininga; Primeiro Secretário, Paulo Rubens Soares Hungria Neto,
representante da 43ª Subsecção da OAB/SP; Sérgio Franzoni, representante da CPFL; Professora Doutora
Bruna Ventura, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Felipe Ayub, conselheiro suplente
e Diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José Antonio Saad, representante da AERI; Vereador
Benedito Rolim; José Carlos, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Secretario
Municipal de Meio Ambiente Marcos Nanini. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente anunciou a presença
do Senhor Secretario Municipal de Meio Ambiente, Sr. Marcos Nanini, o qual agradeceu a oportunidade de
participar da reunião deste Conselho, reforçando a importância do momento em que a questão ambiental
é discutida em todas as esferas, aproveitou para convidar todos os membros deste Conselho para participação
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no evento de inauguração das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares. O Sr. Presidente questionou
o Secretario, sobre a possibilidade de tornarem públicos todos os atos deste Conselho; o requerimento foi
prontamente atendido pela Secretaria e, a partir desta data, serão veiculados no Semanário Municipal. A
Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou ao Conselho o Projeto de Lei que dispõe sobre a
criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A pedido dos Conselheiros presentes o Projeto de Lei será
analisado para aprovação na Assembleia de 11 de julho de 2011. O Vereador Benedito Rolim requereu a
convocação do Sr. Pizza, autor do Plano Municipal de Saneamento e Abastecimento de Água e Esgoto,
para apresentação detalhada do Projeto. O requerimento foi aprovado, com ressalva de que o convite seja
realizado pelo requerente, com a anuência deste Conselho. O Conselho recebeu o pedido de alteração do
local para cumprimento da Compensação Ambiental do Projeto de ampliação da Empresa Colaso. Foi
agendada para o dia 11 de julho de 2011, o debate sobre o Projeto de Captação de verba para revitalização
do Parque Municipal São Francisco de Assis – Mato Seco. Não havendo mais assuntos a tratar, foi
encerrada a presente reunião, razão pela qual eu, Paulo Rubens Soares Hungria Neto, Primeiro Secretário,
lavro esta Ata que, após lida e acordada, é ratificada pelos presentes.
Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA realizada às 16 horas do dia 11/07/2011
Às dezesseis horas do dia onze de julho de dois mil e onze, na sede da Associação dos Engenheiros da Região
de Itapetininga – AERI, localizada na Rua Pedro Cardoso, 75, Jardim Mesquita, nesta cidade, reuniu-se a
Diretoria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, com a presença dos
seguintes membros: Presidente, Décio Hungria Lobo, representante da Organização não governamental
EMA; Vice-Presidente, Roque Rolim, representante da Organização não governamental Associação
Ecológica de Proteção do Rio Itapetininga; Primeiro Secretário, Paulo Rubens Soares Hungria Neto,
representante da 43ª Subsecção da OAB/SP; Sérgio Franzoni, representante da CPFL; Eres Franciosi,
representante da ACI; Conselheiro Sr. Marcelo Mendes; Professora Doutora Bruna Ventura, representante
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Felipe Ayub, Conselheiro suplente e Diretor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; José Carlos, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga;
Wilson Matiazzo, representante do Lions Club. Abrindo os trabalhos, em conformidade com a programação
fixada na Assembleia do dia 04 de julho de 2011, o Conselho passou a debater o Projeto de Lei que dispõe
sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o qual foi aprovado, por unanimidade, para
encaminhamento ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga. O Conselho discutiu a programação
para apresentação do Projeto de captação de verba para revitalização do Parque Municipal São Francisco
de Assis – Mato Seco. O Projeto será concluído e apresentado na próxima Assembleia para aprovação e
encaminhamento a Secretaria Estadual de Meio Ambiente em São Paulo. Não havendo mais assuntos a
tratar, foi encerrada a presente reunião, razão pela qual eu, Paulo Rubens Soares Hungria Neto, Primeiro
Secretário, lavro esta Ata que, após lida e acordada, é ratificada pelos presentes.

ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 050, de 11 de Julho de 2011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000756/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1° e Artigo 34, Inciso I da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do
funcionário municipal Mauro Luiz Blanco à dependente EDNÉA BAILONI BLANCO, esposa, a partir de
01-07-2011.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
O Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, obedecendo às disposições da Lei Municipal
nº 4.297, de 28.07.1999, convoca os Senhores Funcionários Públicos Municipais Ativos e Inativos, para
a eleição da composição do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do SEPREM, que será realizada
das 08:00 às 18:00 horas do dia 29.07.2011, na Sede do SEPREM, sito à Rua Monsenhor Soares nº. 65 –
Centro – Nesta, local onde estará localizada a urna para recepção das cédulas de votação.
Para cada Conselho deverão ser eleitos 03(três) titulares e 03(três) suplentes, obedecendo-se a ordem pela
totalidade dos votos obtidos pelos candidatos.
As candidaturas serão individuais e deverão ser registradas na Sede do SEPREM até as 18:00 horas do dia
22.07.2.011.
Somente poderão concorrer à eleição, os Funcionários Públicos Municipais Ativos e Inativos do Quadro
Permanente, com plena capacidade para prática de todos os atos da vida civil.
Itapetininga SP, 13 de Julho de 2.011
Jaime de Carvalho
Presidente do SEPREM

ATOS DO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Extrato de Contrato
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Acesso Digital Tecnologia de Informação Ltda.
Contrato: Nº 06/2011.
Objeto: Prestação de serviços de gestão informatizada de documentos.
Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) mensais.
Vigência: 06 (seis) meses, a partir de 15 de junho de 2011.
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NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
CIDADE EDUCADORA

UFSCar disponibiliza 180
vagas para quatro de seus
cursos ministrados em
Itapetininga

Até o próximo dia
22, a UFSCar (Universidade
Federal de São Carlos) está
com as inscrições abertas
para o vestibular dos cursos
gratuitos de Engenharia
Ambiental, Tecnologia em
Produção Sucroalcooleira,
Educação Musical e Pedagogia, todos ministrados no
Polo Municipal a Distância

“Chopin Tavares de Lima” UAB (Universidade Aberta
do Brasil) em Itapetininga.
Conforme informações do Polo, ao todo serão oferecidas 180 vagas para os quatro cursos. Para se
inscrever, os interessados
devem acessar o site
www.vunesp.com.br e pagar
uma taxa no valor de R$

80,00 (oitenta reais) em qualquer agência bancária.
Outras informações podem ser obtidas no
Polo Municipal em educação
a Distância “Chopin Tavares de Lima”, localizado à
Rua Cyro Albuquerque,
4750 - Bairro Taboãozinho,
ou pelo telefone (15) 32734466.
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CIDADE EMPREENDEDORA

Mais uma agência bancária se instala em
Itapetininga

Na última quartafeira (dia 6) o Banco Mineiro
Mercantil do Brasil inaugurou suas instalações em Itapetininga.
Conforme informações divulgadas pela empresa, foram investidos R$1 milhão na implantação da
agência em Itapetininga, que
realizará atendimento exclusivo a beneficiários do
INSS.
Ainda segundo o
banco, a instalação da unidade da cidade foi possível
devido à importância econô-

mica do município para a região em função das perspectivas que o mercado de consumo oferece.
Entre as autoridades presentes no evento
estavam representantes do
Executivo e outras autoridades locais.
Para o Prefeito de
Itapetininga, é muito importante a vinda de outros bancos para o desenvolvimento
do município. “É uma satisfação ver a implantação
deste Banco em nossa cidade, pois é mais uma opção

que facilitará a vida das pessoas que necessitam de
serviços bancários e, mais
do que isso, é mais um indício de que nosso município
está progredindo, crescendo, e isso nos deixa muito
feliz”, comentou o Chefe do
Executivo.
Além desta unidade em Itapetininga, o Banco
Mercantil do Brasil irá
implantar mais cinco agências no Estado de São Paulo
nas cidades de Mauá, Itaquaquecetuba, Carapicuíba,
Birigui e Barretos.

CIDADE SAUDÁVEL

Prefeitura promove atividades no Dia
Internacional do Homem

A saúde do homem
sempre foi um tema pouco
freqüente nas discussões
em diversos âmbitos, inclusive na saúde pública.
Com o objetivo de
comemorar o Dia Internacional do Homem e também
chamar a atenção da população para a importância dos
cuidados preventivos com
saúde, a Secretaria de Saú-

de, por meio da Vigilância
Epidemiológica, realiza
nesta sexta-feira, dia 15, das
8 às 13horas, diversas atividades na Praça dos Amores, área central da cidade.
Durante a ação,
haverá a barraca DST/
AIDS/HIV com distribuição
de preservativos e folhetos
informativos e participação
de profissionais da saúde

para orientar e instruir a população masculina quanto à
saúde e sexualidade.
Com esta ação, a
Prefeitura de Itapetininga
pretende estimular nos homens o hábito de procurar
regularmente o serviço de
saúde para exames de rotina
e orientação médica, um
costume comum entre as
mulheres.
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CIDADE SOLIDÁRIA

Prefeitura homenageia contribuintes de
campanha “Faça do seu leão um cidadão”

Com o objetivo de
prestigiar os contribuintes
que destinaram parte do IR
(Imposto de Renda) a campanha “Faça do seu leão um
cidadão!”, através do FMDCA (Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente) e também incentivar a ação entre outras organizações da comunidade,
na manhã da última terça-feira, dia 12, a Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Promoção Social,
realizou uma homenagem
para alguns destes contribuintes.
O evento contou

com a presença do Prefeito
de Itapetininga, da Secretária de Promoção Social, da
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Secretários Municipais, Membros
do Conselho da Criança, representante de empresas e
pessoas físicas participantes e também crianças do
projeto Flanelinha, um dos
beneficiários da campanha.
Durante a solenidade foram entregues troféus para cinco destinadores, sendo quatro empresas
(Duratex S.A, SPVIAS/CCR
- Rodovias Integradas do

Oeste S/A, CPFL Energias
S.A e Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Sul) e
onze pessoas físicas, profissionais de diversas áreas
(Eleziér Lázaro de Camargo,
Jogy Tamura, José Nelson
Viude, Dra Kátia Takahashi
Maria José Soares Larotonda, Reiko Takahashi, Seneval Veloso da Silva).
De acordo com a
Secretaria de Promoção
Social, os demais contribuintes da campanha irão receber suas residências uma
menção honrosa pela atitude relevante de contribuir
com as causas da Infância.

CIDADE PARTICIPATIVA

Mais um funcionário municipal recebe
homenagem por seus serviços prestados

O Funcionário Público Municipal Waldemar
Bráulio Leite, recebeu da Câmara Municipal de Itapetininga, através de uma iniciativa do vereador Benê Rolim, no último dia 23 de maio,
uma homenagem pelos
serviços prestados durante
seus 10 anos na Prefeitura
Municipal de Itapetininga.

Waldemar iniciou seu
trabalhoem2000,noDepartamento
de Obras do Município, indo para
o Departamento Urbano de
Serviço Público- DUSP, onde
chegou a ser encarregado
do setor, tendo sido posteriormente designado para manutenção da jardinagem na
Praça da Vila Barth que compreende a praça, a rotatória, os

canteiros e a região do Cristo
Redentor, sendo responsável
até hoje.
Na última semana, o
Prefeito de Itapetininga, Roberto Ramalho, recebeu o funcionário em seu gabinete, a fim de
parabenizá-lo por contribuir
pelo melhor andamento e desenvolvimento da munici-palidade.
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CIDADE EDUCADORA

Universidade Federal Fluminense está
com as inscrições abertas para cursos de
pós-graduação

A UFF (Universidade Federal Fluminense)
está com inscrições abertas
até dia 24 de julho para o processo seletivo 2011 do curso de pós-graduação em
Planejamento, Implementação e Gestão da Educação
a Distância.
O processo seletivo será realizado em duas fases de caráter eliminatório:
inscrição e avaliação. O
cumprimento destas duas
fases exigirá do candidato
um conhecimento mínimo na
área de informática, que é,
em si, também um compo-

nente avaliativo e eliminatório do referido processo.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente
pelo
site:
www.lante.uff.br.
Serão oferecidas
50 vagas.
O Curso será oferecido no Polo ItapetiningaChopin Tavares Lima- Universidade Aberta do BrasilUAB, localizado na Av. Dr.
Cyro Albuquerque, 4750Taboãozinho.
Outras informações pelo telefone 32734590 ou 3273-4238.
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CIDADE SOLIDÁRIA

Prefeitura de Itapetininga promove 8ª
Conferência Municipal de Assistência
Social

A Prefeitura de Itapetininga, em parceria com
o Conselho Municipal de
Assistência Social, realiza a
8ª Conferência Municipal de
Assistência Social no próximo dia 20 de julho, das 8 às
13 horas. O evento irá acontecer no Polo Municipal em
educação a Distância “Chopin Tavares de Lima”, localizado à Rua Cyro Albuquerque, 4750 - Bairro Taboãozinho.
Com o tema “Consolidar o SUAS - Sistema
Único de Assistência Social
e Valorizar seus Trabalhadores”, o evento terá as
apresentações do Prefeito
Roberto Ramalho, da Pre-

sidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Silvana dos Santos
Oliveira, e também da Secretária da Promoção Social, Eliana Fontes Caldeira, que explanará sobre a importância
do evento.
A 8ª Conferência
tem por objetivo avaliar e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS na
perspectiva da valorização
dos trabalhadores e da qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios e eleger delegados para
a fase estadual. Dessa forma, a presença da sociedade
é importante para o aperfeiçoamento da elaboração

da Política de Assistência.
O Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) é um modelo de gestão
utilizado no Brasil para
operacionalizar as ações de
assistência social, criado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Depois de vigorar por quase seis anos
por meio de resolução do
C o n s e l h o Nacional de
Assistência Social, o SUAS
tornou-se Lei, de acordo
com o ato sancionado na
quarta-feira, 06 de julho,
importantíssimo marco
regulatório da Assistência
Social no País.
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CIDADE LEGAL

Itapetininga entra na reta final do 55º
Jogos Regionais

No próximo sábado (dia 16), às 14 horas, no
Ginásio Municipal Ayrton
Senna da Silva, acontece o
encerramento dos 55º Jogos
Regionais de Itapetininga
A grande festa do
esporte do interior do
Estado movimentou todos
os setores de Itapetininga.
Estima-se que neste período o consumo em
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias, lanchonetes e outros estabelecimentos do município cresceu em aproximadamente
40%.
Neste dias, foram
realizadas mais de 900 competições em 25 diferentes
pontos da cidade. Foram
seis mil atletas em 55 alojamentos disponíveis e mais

dois mil visitantes que
acompanharam as delegações.
Em quase sete
anos desta atual gestão, é a
segunda vez que o município está sediando este
evento. A primeira vez que
Itapetininga recebeu uma
edição dos Jogos Regionais
do Estado de São Paulo foi
no ano de 62; após isso, a
cidade voltou a sediar no
ano de 82 e posteriormente
em 2006.
Para o Prefeito de
Itapetininga, Roberto Ramalho, este foi um momento
único para o povo e os
atletas itapetininga-nos,”Ficamos muito felizes em receber a 55ª edição dos Jogos
Regionais aqui em Itapetininga. Este foi mais um mo-

mento importante para a
história do esporte em nossa cidade. Temos que parabenizar aos seis mil atletas
pelo esforço e garra com que
defenderam suas cidades.
Também não podemos deixar de agradecer
aos nossos representantes,
que, mais uma vez, mostraram sua força e obtiveram
bons resultados para nossa
querida Itapetininga.
Agradecemos às
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da
Secretaria do Estado de
Esporte, Lazer e Juventude,
além de todos aqueles que
nestes 10 dias colaboraram
para a realização desta linda
festa em nosso município.
Nosso muito obrigado a
todos”, concluiu o Prefeito.

CIDADE EDUCADORA

Alunos do bairro Morro do Alto participam de atividades do English
Camp

Uma maneira diferente e atrativa de passar
os dias de férias, durante o
recesso escolar, é o English
Camp. Alunos do Ensino
Fundamental da EMEIF
Profª. Adriana Porto Rocha
estão inovando seus dias de
folga com o acampamento.
Durante a participação do English Camp, de

11 a 15 de julho, os estudantes têm a oportunidade de
se familiarizar com o idioma
inglês, já que a atividade
aproveita as brincadeiras e
atividades desportivas para
o ensino. A todo momento,
as crianças são estimuladas
a falar inglês. Além disso, até
aqueles que têm pouquíssimo conhecimento da língua

inglesa acabam aprendendo
na hora novos vocabulários.
Os alunos jogam
futebol, queimada, pega-pega, entre outras contextualizações permitindo que o
inglês esteja presente sempre. Cerca de 70 alunos, do
1º ao 5º ano, participam das
atividades.

Inscrições para EJA e PROAJA terão início nesta segunda-feira

Esta é a grande
chance para quem não teve
tempo ou oportunidade para
estudar. A partir de segundafeira (dia 18), estarão abertas
as inscrições para jovens e
adultos que desejam estudar.
Se você tem acima
de 15 anos e não concluiu a

4ª série do ensino fundamental, inscreva-se no
PROAJA (Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos), que é para quem ainda
não se alfabetizou. As aulas
acontecem de segunda a
quinta-feira, das 19 às 21h30.
A EJA (Educação de Jovens
e Adultos) é da 1ª a 4ª série

e as aulas acontecem de
segunda a sexta-feira, das
19 às 22 horas.
É uma ótima oportunidade de expandir os conhecimentos, interagir e
concluir os estudos.
Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone 3273-2026.
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CIDADE EDUCADORA

Administração
Municipal aumenta
mais de 400 vagas
em 2011

No início do ano, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Educação, disponibilizou
cerca de 720 vagas para o
Ensino Infantil, em Creches/
EMEIs. A grande novidade
deste ano são as vagas em
período parcial, que atraíram
centenas de crianças à Rede
Municipal de Ensino.
O Sistema Informatizado da Central de Va-

gas permite que os pais dirijam-se a uma das 41 Unidades de Ensino Infantil e façam a inscrição do seu filho,
permitindo que sejam indicadas até 20 opções de Unidades Escolares da Rede Municipal para atendimento.
A lista de atendidos é divulgada quinzenalmente, na própria Unidade
Escolar onde foi realizada a
inscrição.

Vale ressaltar que
ainda existem 462 vagas
para o Ensino Infantil.
Os pais que ainda
não fizeram a inscrição do
seu filho devem comparecer
à Unidade Escolar mais
próxima de sua residência e
indicar até 20 Unidades Escolares como opção. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone 32732026.
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CIDADE EDUCADORA

IFSP abre licitação para a construção da
segunda fase do campus de Itapetininga

Na última quartafeira (dia 13), o IFSP (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo) publicou no DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO, aviso
de licitação para contratação
de empresa para a execução
das obras de construção da
segunda fase do campus de
Itapetininga, que abrangerá
a construção de blocos de
informática, mecânica, elétrica/eletrônica e mais salas
de aula.
Tendo em vista a
grande procura por vagas
nos cursos ministrados pelo
IFSP de Itapetininga por estudantes de toda região e
também a intenção da Administração Municipal em ampliar o número de capacita-

ções oferecidas pela unidade do município, no mês de
março foi elaborado e enviado ao Instituto um projeto de ampliação do campus
de Itapetininga.
O IFSP é uma instituição que, além de oferecer educação superior, básica e profissional, também
disponibiliza educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos às
suas práticas pedagógicas.
A história do IFSP
registra, em suas diversas
fases, além da manutenção
de educação pública de qualidade, a oferta de formação
profissional orientada ao

desenvolvimento econômico brasileiro, especialmente no Estado de São
Paulo.
Em 2010 Itapetininga foi uma das 78 cidades
privilegiadas em todo o País
a receber uma unidade do
projeto de expansão das escolas técnicas do Gover-no
Federal.
A unidade conta
atualmente com mais de 300
alunos, distribuídos nos
cursos técnicos de Edificações, Mecânica e Manutenção e Suporte em Informática, além do curso superior
de Licenciatura em Física.
O IFSP atende Itapetininga e toda a região e
na Avenida João Olímpio de
Oliveira, 33769260.

CIDADE EMPREENDEDORA

Administração Municipal aprova lei de incentivo a empresas do
setor moveleiro

Na edição 264 do
Semanário Oficial de Itapetininga, a Administração
Municipal publicou a Lei nº
5449, que autoriza o Poder
Executivo a conceder
benefícios fiscais e serviços
de infraestrutura para indústrias do setor moveleiro, que
queiram se instalar no

município.
De acordo com a
Lei, serão oferecidos incentivos fiscais diferenciados em
investimentos ligados a
indústria moveleira, em ISS
sobre serviços diversos, ISS
sobre os serviços da obra,
desde o projeto até o serviço da construtora, ressar-

cimento da quota parte do
ICMS e ressarcimento da
quota parte do IPVA.
A Administração
Municipal através dos incentivos já concedidos já
havia conseguido apoiar à
ampliação da indústria
MGA, a implantação da
indústria de camas Box Ita-

box do grupo Resinas Brasil
e o maior investimento
industrial dos últimos 20
anos, a nova fábrica de
MDF da Duratex.
Esta nova ação,
permitirá que novas empresas moveleiras sejam
atraídas a se instalar em
Itapetininga.
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CIDADE INOVADORA

Prefeitura de Itapetininga trabalha na
revitalização da Avenida Doutor Lobato”

A Prefeitura de Itapetininga, através das Secretarias de Trânsito e Cidadania, Obras e Serviços e de
Agricultura e Meio Ambiente, está realizando a revitalização de uma das importantes vias do município, a Avenida Doutor João Batista
Lobato
A avenida, que encontrava-se com piso quebrado, bancos soltos, canteiros estreitos, calçadas tomadas pela vegetação, árvores que comprometiam a
fiação elétrica, o trânsito de
veículos e a segurança de
moradores e pedestres, está
passando por recuperação
do asfalto.
Conforme informações passadas pelo Secretário de Obras e Serviços, Paulo Cezar de Almeida, a equipe da Secretaria já realizou
o recapeamento de 40% da
via, “Foi recuperado todo o
trecho que compreende as
ruas Domingos José Vieira
e a Alfredo Maia”, explicou.
De acordo com o

projeto aprovado pelo Governo Federal, no local
serão efetuadas a recuperação de mais de 1.100m² de
pavimento, a colocação de
100m³ de guias e sarjetas
(drenagem superficial), a
implantação de 28m² de
rampas de acessibilidade,
entre outros. Ao todo será
um investimento de R$
344.324,56 na revitalização
de toda a Avenida Doutor
João Batista Lobato. Além
destas obras, estão previstos ainda a execução de um
canteiro com plantio de novas árvores e vegetação,
passeios públicos com piso
intertravado ambientalmente correto, que favorece a
drenagem da água das chuvas com infiltração no solo,
guias rebaixadas com dispositivos de acessibilidade,
que favorecem o trânsito de
portadores de necessidades
especiais, além de iluminação especial com a implantação de postes, contribuindo mais para a segurança do
espaço. Além disso, o pro-

jeto de revitalização prevê a
preservação de um símbolo
que representa um pouco da
história de Itapetininga, o
antigo bebedouro de cavalos existente na Ave-nida há
anos. O bebedouro de cavalos, considerado um dos
patrimônios do município,
será preservado e recuperado durante os trabalhos.
Também segundo
a Secretaria de Trânsito e
Cidadania, outro diferencial
desta obra será a reformulação e implantação de uma
nova sinalização tanto
horizontal, como vertical.
Devido ao local
ser uma das vias de Itapetininga que mais recebe
trânsito de carros, durante
a revitalização a Secretaria
irá realizar um trabalho afim
de melhorar ainda mais o
fluxo de veículos no local.
A previsão da
Administração Municipal é
que nos próximos meses a
obra seja concluída, garantindo a segurança e bem estar de toda a população.

CIDADE EMPREENDEDORA

Prefeito de Barreira, visita Itapetininga para conhecer
projetos
O Chefe do Executivo Cearense veio até o município conhecer alguns dos projetos que fizeram
Itapetininga ganhar o Prêmio Sebrae “ Prefeito Empreendedor”

Nesta quinta-feira
(dia 14), o Prefeito de Barreira, Ceará, Antonio Peixoto
Saldanha, acompanhado da
Primeira Dama do Município
e Secretaria de Ação Social,
Lucia Maria Gonzaga Saldanha e do Secretario de Meio
Ambiente, Iran Pereira, estiveram em Itapetininga para
conhecer alguns dos projetos na área da educação,

que fizeram o Prefeito de Itapetininga conquistar o
Prêmio Nacional Sebrae
“Prefeito Empreendedor”,
destaque temático na
categoria “Educação Empreendedora e Inovação”.
Durante a visita, o
Prefeito Antonio Peixoto
Saldanha, que também foi
vencedor da edição 2009/
2010 do Prêmio, e os demais

foram recebidos pelo Prefeito Roberto Ramalho e pela
Primeira Dama e Presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Angela Ramalho.
Em seguida, acompanhados por representantes da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento,
conheceram a Fatec, Banco
do Povo e o Fundo Social
de Solidariedade.
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