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Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados
e ações práticas podem promover grandes benefícios à população.
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Foto: João Francisco

Primeira Dama, Dalva Di Fiori, prestigia Circo do Tubinho, onde arrecadou agasalhos para a campanha do Fundo
Social.
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Foram criadas salas com oficinas de artes, coral, teatro, jogos, memória e fisioterapia. Os pacientes são acompanhados por
uma médica especialista em envelhecimento.
A Prefeitura, por meio do Fundo
Social de Solidariedade, reformulou
o Centro de Atendimento da Melhor
Idade(Ceami), que passou a se chamar
Espaço da Melhor Idade. O local que
anteriormente atendia 40 idosos passou
a atender 200 idosos. O imóvel passou
por reforma, pintura, limpeza, dedetização e paisagismo para melhor abrigar os
idosos frequentadores do local.
Foram criadas salas com oficinas de
artes, coral, teatro , jogos, memória e fisioterapia. Os atendimentos estão sendo
acompanhados por uma médica geron-

tóloga, especialista em envelhecimento.
Para participar os interessados deve ter
60 anos ou mais e ser independente para atividades diárias, ou seja, idosos que
possam se locomover sozinho até o Espaço da Melhor Idade.
Quem quiser se inscrever, basta ir
até o Espaço da Melhor Idade, localizado à Avenida Wenceslau Braz, 369, Vila
São João, munido de RG, uma foto 3x4
e comprovante de residência. No dia da
inscrição a pessoa escolhe dois dias na
semana para fazer as atividades na oficinas.

Foto: João Francisco

O local está passando por revitalização

Foto: João Francisco

Foto: João Francisco

Foto: João Francisco

Foto: João Francisco
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O Teatro do SESI de Itapetininga apresenta o espetáculo Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, nos dias 6 e 7 de abril, às 20h.
Com direção de Marco Antônio Braz, a peça é protagonizada por Rodrigo Fregnan e tem no elenco 11 atores, entre os quais
Lucélia Santos, Claudinei Brandão, Lívia Ziotti e Alessandro Hernandez.
Na história, logo após ser noticiada a morte de Boca de Ouro, um poderoso bicheiro do subúrbio do Rio de
Janeiro, o jornal sensacionalista O Sol
resolve explorar os crimes cometidos
por ele. O repórter entrevista Dona
Guigui, que fora amante do contraventor.
Sem pudores, Dona Guigui apresenta três versões diferentes para os
assassinatos cometidos por Boca de
Ouro e faz revelações sobre as amantes e a excêntrica personalidade desse
homem, que ganhou o apelido após

trocar toda sua arcada dentária por
dentes feitos com
o metal precioso.
Em uma trajetória de sedução e
violência, Boca lida com sua grande
obsessão, a imagem dourada da
"mãe imaculada",
e seu maior sonho,
o de ser enterrado
em um caixão de ouro.

A longo da
narrativa, o espectador é levado a refletir sobre
o homem e seu
destino, assim como nas clássicas
tragédias gregas.
“Não há sucesso possível com o
teatro de Nelson
Cena da peça “Boca de Ouro” sem que a plateia
reaja com espanto
e risos histéricos. É como se ele con-

seguisse fazer o público contemporâneo reviver os conceitos aristotélicos
de terror e piedade. E lhe acrescentasse humor. Um humor paradoxal e
cruel”, destaca o diretor, Marco Antônio Braz.
A montagem, que esteve em cartaz
de junho a novembro de 2012 no Teatro do SESI-SP, na capital paulista, já
foi vista por mais de 17 mil pessoas e
chega a Itapetininga pela primeira vez.

Evite irregularidades com a Justiça

do ano seguinte à última eleição. De
acordo com o Cartório Eleitoral de Itapetininga, são 1070 eleitores em situação irregular no município.

Regularização Justiça Eleitoral

Prazo para regularização
vai até 25 de abril

Quem não votou nas últimas três
eleições e não justificou a ausência precisa regularizar o título de eleitor até o
próximo dia 25. Quem não ficar em dia
com a Justiça Eleitoral terá o título cancelado.
Para regularizar a situação, o eleitor
deve procurar o cartório eleitoral mais
próximo, portando um documento oficial com foto, título eleitoral, comprovantes de votação, de justificativa eleitoral e de recolhimento ou dispensa de
recolhimento de multa, no valor de R$
3,51 por turno.

Vale destacar que o período de regularização é para quem não votou por três
turnos seguidos.
Os eleitores que
não votaram por
um ou dois turnos podem procurar o cartório
depois de 25 de
abril.
Quem teve o
título cancelado também deve regularizar o título após este período.

Os eleitores que tiverem o título
cancelado podem ser impedidos de obter passaporte ou carteira de identidade,
receber salários de função ou emprego
público, conseguir empréstimos e realizar inscrições,
além de dificuldades para nomeação em concursos públicos,
renovação de
matrícula em
instituições de
ensino,
entre
outros problemas. Os dados dos eleitores em situação irregular ficam disponíveis online a partir de 20 de fevereiro

SESI - Serviço Social da Indústria
Av. Padre Antonio Brunetti nº 1.360 - Vila Rio Branco
Tel. 3275-7920 - e-mail: suitapetininga@sesisp.org.br

Fique Atento

É de responsabilidade de cada eleitor estar a par de sua situação eleitoral,
consultando seus dados pessoalmente
ou no site no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, Cartórios Eleitorais
não enviam emails e não fazem contato por correspondência com os eleitores. A população deve ficar atenta e
não passar dados pessoais caso receba
algo com suposta origem da Justiça
Eleitoral.
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Na justificativa para concessão da área, o Prefeito Luis Di Fiori afirmou que “a implantação desta usina configura-se de
grande importância e agrega vantagem competitiva ao município”.
Após aprovação pela Câmara Municipal de Itapetininga, a prefeitura de
Itapetininga concedeu para uma empresa de usinagem de concreto, a cessão de uso por 30 anos, de um terreno
no quilômetro 170, da rodovia Raposo
Tavares, no bairro do Porto. A concessão de 30 anos, será prorrogável por
igual período, se houver interesse entre as partes. O tamanho do terreno é
de 8.245 m2.

A estimativa é que sejam gerados
mais de 45 empregos diretos e indiretos. A previsão da empresa com a
instalação na cidade de Itapetininga é
de crescer cerca de 50% ao ano, e com
uma receita anual de meio milhão de
reais. Atualmente a empresa atua nas
cidades de Capão Bonito, Itapeva, Arapoti e Castro. A empresa tem dois anos
para a instalação na cidade.

Nova Escola Secretaria de Educação

ConcursoSecretaria de Educação

SME garante estrutura para
crianças da Estância Conceição
O Secretário da Educação, Geraldo Macedo, junto com toda sua
equipe escolheu o novo endereço
da EMEI “Luiz Alberto Cassiano
Teixeira”. Com mais estrutura para
alunos e funcionários, a EMEI agora pode seguir com as suas atividades normalmente.
A EMEI “Luiz Alberto Cassiano Teixeira”, localizada no bairro
de Estância Conceição está de casa
nova. A mudança se deve à falta de
estrutura do antigo local, que sofria
com problemas como goteiras e infiltrações em todos os ambientes.
Para se ter uma ideia, o forro de
uma das salas cedeu. Toda essa situação colocava em risco a vida de
alunos e funcionários.

Vendo que todos estavam em situação de risco a Secretaria Municipal de Educação (SME) entendeu
a urgência na mudança de prédio.
A equipe da Secretaria da Educação
visitou diversas casas que pudessem ser adaptadas para receber as
crianças.
Para escolher o novo prédio vários fatores foram levados em conta, entre eles, a proximidade da
antiga escola e a estrutura do novo
local, praticamente pronto. Com
essa iniciativa os 140 alunos matriculados e 22 funcionários entre
serventes, merendeiras, auxiliares
de educação, professores e diretor
agora podem estudar e trabalhar
tranquilos.

FATEC ABRE INSCRIÇÕES PARA
CONCURSO DE DOCENTES
A Faculdade de Tecnologia de
Itapetininga está com as inscrições
abertas para os concursos públicos
para docentes do curso de Análise
e Desenvolvimento de Sistemas nas
disciplinas de Programação em Microinformática, Engenharia de Software II e Engenharia de Software

III.
Os interessados podem realizar
as inscrições até o dia 16 de abril,
na Secretaria Acadêmica da Fatec.
FATEC ITAPETININGA
Rua Dr. João Vieira de Camargo nº 104 - Vila Barth
Tel. 3272.7916 e-mail: secretariaitape@fatec.sp.gov.br

Página 6

06/04/2013
NOME						

JULIANA DOS SANTOS FERNANDES		

RG

46.831.312-6

CLAS.

7°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência,
sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 03 de abril de 2013
EDITAL DE CHAMAMENTO – 030/2013

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 08 à 12 de abril de 2013, 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 nomeação
para regime Estatutário.
Cargo:– PSICÓLOGO – Ref. 11

NOME						

SUELI MARIA LOPES GALVÃO 			

RG

6.394.830

CLAS.

12°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência,
sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 03 de abril de 2013.

Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária ANA PAULA
AZEVEDO, PROFESSORA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDAMENTAL, FAIXA 04, lotada na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o seu não
comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente
edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por abandono de
cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 06 de abril de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 031/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 08 à 12 de abril de 2013, 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 nomeação
para regime Estatutário.

A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária FERNANDA
PIRES DE PONTES, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA 08, lotada na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o seu não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e
pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a se apresentar no
Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por abandono de cargo nos
termos da legislação vigente.
Itapetininga, 06 de abril de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I

NOME						

ELAINE APARECIDA ROCHA 			

RG

42.369.430-3

CLAS.

123°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência,
sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 03 de abril de 2013
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 032/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2012, abaixo
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 08 à 12 de abril de 2013, 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 nomeação
para regime Estatutário.
Cargo:–
PROFESSOR
FISÍCA(EDUCAÇÃO)

SUBSTITUTO

DE

EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária HELIDA CONCEIÇÃO BUENO, AUXILIAR DE ESCRITURARIO, REF. 05-A, lotada na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o seu não comparecimento ao
serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de
Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por abandono de cargo nos termos
da legislação vigente.
Itapetininga, 06 de abril de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 1.036, DE 2 DE ABRIL DE 2013
Regulamenta a Lei nº 5038, de 6 de março de 2006, que autoriza o Poder Executivo a fornecer combustível aos munícipes, que não conseguirem vaga através
do transporte gratuito fornecido pelo setor de ambulância da Prefeitura Municipal, destinado a tratamento médico em hospitais localizados fora do Município.
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º O fornecimento de combustível objeto da Lei nº 5038, de 6 de março
de 2006, será autorizado através da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Para se beneficiar da citada Lei, o munícipe deverá:
I - Estar devidamente cadastrado no Setor de Ambulância Municipal;
II - Ter agendado com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis a sua
viagem junto ao Setor de Ambulância;
III - Comprovar documentalmente a necessidade da viagem, estando especificado no mesmo a data, o local e o horário do atendimento;
IV - Entregar no Setor de Ambulância Municipal, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após o seu retorno, comprovante de atendimento médico
na cidade em que obteve autorização para o abastecimento;
V - Comprovantes de renda e/ou CTPS ou qualquer outro documento que
ateste a situação de impossibilidade do munícipe arcar com os custos do fornecimento de combustível.
Parágrafo Único. Terão prioridade de atendimento os munícipes que estiverem desempregados e/ou que comprovarem renda familiar mensal de até 03 (três)
salários mínimos.
Art. 3º O munícipe que deixar de apresentar o comprovante de atendimento
médico no prazo estipulado no item IV do art. 2º e/ou apresentar declarações falsas, deverá ressarcir ao Município o combustível recebido.
Parágrafo único. Além do ressarcimento do combustível, o munícipe será automaticamente excluído do rol de beneficiários;
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o
Decreto nº 230, de 12 de abril de 2006.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de abril de 2013.
FELIPE THIBES GALVÃO
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº 249, DE 2 DE ABRIL 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 101, de 30/01/2013, onde consta “a partir de
01/02/2013”, leia-se “a partir de 26/02/2013”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PORTARIA Nº 251, DE 2 DE ABRIL 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 dos Processos nº 07773-060/2013 e 08932-060/2013,
protocolados nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, com base nos Decretos nº 548/2009 e nº 831/2012, os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Transportes Coletivos de Itapetininga:
I - Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania:
Titular: Nelo Dalmazzo.
Suplente: Célio Rolle.
II - Representantes da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Titular: Alex Ribeiro Silva.
Suplente: Aline Aparecida Castro.
III - Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Titular: João Batista Vicente Junior.
Suplente: Ricardo Vieira de Almeida.
IV - Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento:
Titular: Thiago Terra Rodrigues.
Suplente: Luiz Antonio Grinis Nalini.
V - Representantes da Secretaria Municipal de Gabinete:
Titular: Juliana Collaço Soares Piloto.
Suplente: Jean Carlos Nunes Oliveira.
VI - Representantes da Polícia Militar:
Titular: Luis Fernando Caldini.
Suplente: Wanderlei Antonio de Oliveira.
VII Representantes do PROCON:
Titular: José Roberto Cerqueira Burckauser.
Suplente: Juvenal Soares Larotonda.
VIII Representantes da Associação Comercial de Itapetininga – ACI:
Titular: Luiz Rogério R. Silvério.
Suplente: Rubens José Stievano.
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.

Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PORTARIA Nº 250, DE 2 DE ABRIL 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 15579-039/2013, protocolado nesta
prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Marcos Vinicius de Moraes Terra, Auxiliar de Escriturário, Ref. 05, lotado na Secretaria de Cultura e Turismo, a partir
de 01/04/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 252, DE 3 DE ABRIL DE 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 16297-060/2013, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear para compor a Comissão Municipal de Acompanhamento e
Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, para a
Gestão 2013 - 2016, que tem como função acompanhar a elaboração dos dados
sobre a situação da infância e adolescência, coletados pelo Município, os membros abaixo relacionados:
I - Sandra Valéria Ribeiro Mariano, representante do Centro de Apoio Social ao Adolescente – CASA;
II - Gabriela de Proença Cleto, representante do Instituto Geração;
III - Irmã Maria Bueno da Silva, representante da EPAM – Entidade de Pro-
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moção e Assistência à Mulher;
IV - Regina Maria Soares Mendes de Souza, representante do CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - Maria Inez Matos de Camargo, representante da Pastoral da Criança;
VI - Irmã Leni de Paulo, representante do CESIM – Centro Social Irmã Madalena;
VII - José Carlos de Jesus, representante do Conselho Municipal e Saúde;
VIII - Sandra Maria Silva, representante do Conselho Municipal de Educação;
IX - Rosemara Peixoto de Camargo, representante da Secretaria Municipal de
Promoção Social;
X - Nancy Munhoz, representante da Secretaria Municipal de Educação;
XI - Ana Maria Murosaki Marczuk, representante do Conselho Municipal de
Assistência Social;
XII - Regina da Rocha G. Moraes, representante da Secretaria Municipal de
Saúde;
XIII - Cláudio Aleixo Machado, representante da Secretaria de Segurança Pública;
XIV - Marcelo Eloino Batajara de Mello, representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a
Portaria nº 362, de 6 de julho de 2009.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Tatiana Chioquetti Pimentel, para exercer a função
de Gestora/Coordenadora do Convênio a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, do Polo da Moda.
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 256, DE 3 DE ABRIL 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 15709-039/2013, protocolado nesta
prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Rosana Aparecida Joya Gonçalves de Oliveira, Professora de Educação Básica I – Fundamental, Faixa 03, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 01/04/2013.
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 253, DE 3 DE ABRIL 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 Designar a Senhora Tatiana Chioquetti Pimentel, para exercer a função
de Gestora do Convênio a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo – FUSSESP, da padaria artesanal.
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 257, DE 3 DE ABRIL 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 15930-005/2013, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o Senhor Ezequiel da Silva Melo,
Auxiliar de Escriturário, Ref. 05, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 02/04/2013, nos termos do art. 135, da Lei Complementar nº 26,
de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 254, DE 3 DE ABRIL 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 Designar a Senhora Tatiana Chioquetti Pimentel, para exercer a função
de Gestora/Coordenadora do Convênio a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, da Horta Educativa.
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

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PORTARIA Nº 258, DE 3 DE ABRIL 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 16168-039/2013, protocolado nesta
prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Maria Conceição Schummann, Servente, Ref. 03, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/04/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 255, DE 3 DE ABRIL DE 2013
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Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

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

PORTARIA Nº 259, DE 3 DE ABRIL DE 2013

PORTARIA Nº 262, DE 3 DE ABRIL 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 16258-039/2013, protocolado nesta
prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Carlos Eduardo Baccini, Auxiliar de Escriturário, Ref. 05, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, a partir de
02/04/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 09
DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público
nº 001/2012, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA PORTUGUESA PEB II
NOME							

CLAS.

BARBARA PANKOSKI MACHADO				8°

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

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

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 260, DE 3 DE ABRIL DE 2013

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

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 09
DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:Cargo:– COLETOR DE LIXO– Ref. 05
NOME							

CLAS.

DENISE TOME							17°
CHARLES ROBERTO DE CAMARGO				
19°
DEIVID FERNANDO ORSI DE SOUZA				
27°
VANIA RODRIGUES						28°
DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA ARRUDA			
31°
DAVI MANOEL NUNES DE OLIVEIRA				
33°
DANIEL PIRES FERREIRA						42°
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 261, DE 3 DE ABRIL 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 09
DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:Cargo:– JORNALISTA– Ref. 11
NOME							

CLAS.

FELIPE ARAUJO MOREIRA					3°
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Ata de reunião do COMDEMA,
realizada às 16 horas do dia 01/04/2013
Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; Felipe Furtado, Renato
Vieira de Moraes e Juliana Dantas, representantes da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente; Sr. Antonio Carlos Marconi, Secretario Municipal de Meio Ambiente; Sandra Ribeiro, representante da Associação Comercial de Itapetininga;
Wilson Rodrigues Jr., representante da SABESP; Eliane Girardi, representante do
CRECI de Itapetininga; Jair Sene, representante da Câmara Municipal de Itapetininga; Neiva Saito e Fabiano Ichizaka, representantes da JNK Empreendimentos
LTDA; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova
Itapetininga.
Requerimentos:
Protocolo nº 2.643/2013 – Apresentar comprovante de propriedade do imóvel,
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 10.203/2013 – Apresentar fotos para avaliação prévia, conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 11.036/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº
2.949/1989;
Protocolo nº 11.368/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na
razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 12.458/2013 – Apresentar fotos para avaliação prévia, conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 14.620/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na
razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 14.628/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na
razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.
Andamentos
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna
público os seguintes andamentos:
1. O Presidente, em virtude da ilustre presença do Secretario Municipal de
Meio Ambiente de Itapetininga Sr. Antonio Marconi, fez uso da palavra, conforme regimento interno, para breve apresentação do histórico do Conselho, desde sua criação, bem como das ações que desenvolve em parceria com o Poder
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Executivo e Legislativo do Município de Itapetininga; dentre os assuntos abordados nesta apresentação: a) a necessidade de encaminhamento da questão dos
Resíduos Sólidos, para exportação ou melhoramentos no tratamento realizado
pelo Município; b) empenho na recuperação e construção de estradas rurais para
potencializar o escoamento da produção agrícola de Itapetininga e c) acompanhamento da implantação do Fundo Municipal de Meio Ambiente como norteador da
municipalização da legislação ambiental de Itapetininga.
2. JNK, empresa responsável pelo empreendimento imobiliário Cambará,
apresentou, conforme compromisso prévio com este Conselho, o projeto de
plantio de gramas e de árvores nativas de pequeno porte que foi aprovado, por
unanimidade, para cumprimento em doze meses, prorrogáveis por igual período,
mediante requerimento expresso encaminhado a este Conselho até o dia 31 de
março de 2014, data em que poderá ser comprovado seu integral cumprimento.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Itapetininga, 27 de fevereiro de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2013 MODALIDADE: Inexigibilidade
nº 01/2013 PROCESSO Nº: 05/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATADA:
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 OBJETO: Aquisição de talões de passe escolar
para alunos do ensino fundamental da Rede Municipal e Estadual, residentes em
diversos bairros da zona rural do município e matriculados nas escolas sedes
dentro do perímetro urbano de nosso município. ASSINATURA: 11.03.2013 VIGÊNCIA: 05 meses.
Itapetininga, 11 de março de 2013.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel,
localizado na Rua Quintino Bocaiuva, n. 446, Centro, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.11.001.0362.001, onde consta ser de Luzia Rezende Montefusco, a proceder o fechamento do referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do art. 30 da Lei Complementar n.
09 de 2002;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito às penalidades cabíveis em Lei.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
- Através do presente EDITAL fica COMUNICADO da resposta do Requerimento n. 12.756/13, o Sr. MARCIO ALEXANDRE CAMPITELLI, que, fica
DEFERIDO seu pedido, cancelando-se a numeração predial n. 273/2008, de protocolo 10.327 de 14/05/08.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto nº 999 de 14/01/2013.
COMUNICADO DE RECURSO DO LAUDO DE RATIFICAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2011 - PROCESSO N. º 271/2011
OBJETO: Licitação para a Outorga De Concessão Onerosa Do Lote Único
De Serviço De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros Do Município De
Itapetininga (SP) Itapetininga, A Comissão Permanente de Licitações comunica
aos licitantes interessados na Concorrência em epigrafe que a Empresa de Ônibus
Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda. Propõe recurso contra decisão dessa
Comissão que julgou a proposta e classificou a Empresa de Ônibus Rosa Ltda.
Nos termos do artigo 109, I, “b” fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para contra
razões.
01 de abril de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
Processo nº 015/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares do Município – Secretaria de Educação.
SESSÃO: Dia 22.04.2013 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-avisos.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2013 MODALIDADE:
Convite nº 01/2013 PROCESSO Nº: 03/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATADA:
Hungria & Martins Construções Ltda-EPP. VALOR TOTAL: R$ 110.746,17
OBJETO: Execução de serviços de conclusão da obra do Serviço de Nutrição
Dietética – SND no Hospital Regional de Itapetininga, localizado na Rua Padre
Albuquerque, nº 245 - Centro. ASSINATURA: 27.02.2013 VIGÊNCIA: 45 dias.
PROPONENTES: 02.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 180/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATADA:
MIRAI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP. PROCESSO Nº
290/2012 MODALIDADE: Dispensa nº 011/2012 OBJETO: instalação de tela
metálica galvanizada e reforço de estrutura metálica de cobertura na EMEI Norma Suardi Aguiar. ASSINATURA: 14.03.2013 FUNDAMENTO LEGAL: artigo
79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Itapetininga, 14 de março de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO Nº 02 (ADITIVO N° 04)
CONTRATADA: Vancley Silva Venâncio Transportes ME CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n°
182/2010 PROCESSO N°: 255/2010 CONTRATO N° 21/2011 OBJETO: prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais
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das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga.
ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 meses. O termo apresenta o valor total
de R$57.438,44. ASSINATURA: 01.02.2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57
Inciso II da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas leis nº 8.883/94 e 9.648/98 e item
2.1 do contrato. Fica RETIFICADA a publicação realizada no dia 09/03/2013,
em sua página 07, conforme segue: Onde se lê: “CONTRATADA: Vancley Silva
Venâncio Transportes ME”; Leia-se: “Venâncio & Rossi Transportes Ltda ME”.
TERMO DE 2ª PRORROGAÇÃO CONTRATADA: Locadora de Veículos
Loc Fischer Transporte Ltda ME CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 182/2010 PROCESSO N°:
255/2010 CONTRATO N° 20/2011 OBJETO: prestação de serviços de transporte
escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais
e Municipais de Itapetininga. ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 meses.
O termo apresenta o valor total de R$69.988,02, com base . ASSINATURA:
01.02.2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 Inciso II da Lei Federal 8.666/93,
alterada pelas leis nº 8.883/94 e 9.648/98 e item 2.1 do contrato.
Itapetininga, 01 de fevereiro de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto nº 999 de 14/01/2013.

DECRETO Nº 1.037, DE 04 DE ABRIL DE 2013
“Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 874, de 17 de abril de 2012, e dá
outras providências.”
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 73, inciso XI da
Lei Orgânica do Município de Itapetininga, e
CONSIDERANDO que foi declarado de utilidade pública, para efeito de desapropriação, o imóvel parte integrante da matrícula nº 25.042, destinado à instalação de Unidade de Saúde no Distrito do Morro do Alto, conforme o Decreto nº
874, de 17 de abril de 2012;
CONSIDERANDO os autos do processo nº 14.647-060/2013, protocolado
nesta Prefeitura,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 874, de 17 de abril de 2012, que
declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada
à instalação de Unidade de Saúde no Distrito do Morro do Alto.
Art. 2º Fica a Secretaria de Negócios Jurídicos autorizada a requerer a desistência da respectiva ação judicial.
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 quatro dias de abril de
2013.
HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
Secretário de Gabinete

Resolução da SME nº 361/2013, de 27 de Março de 2013
Dispõe sobre a revogação da Resolução da SME nº 316/2013, de 13/03/2013.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, resolve:

Artigo 1º - Fica revogada a Resolução da SME nº 316/2013, de 13/032013,
que dispõe sobre as atribuições de aulas ao Professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA contratados pela CLT, através do Concurso Público, Edital
nº 01/2011.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO MIGUEL DE MACEDO

Secretário Municipal de Educação

Resolução da SME nº 365/2013, 03 de Abril de 2013
Dispõe sobre atribuição de classes para Professor de Educação Básica I, ingressante do Concurso Público edital nº 01/2011, de acordo com a Lei Complementar nº03, de 10 de Dezembro de 1998, conforme alterações procedidas pela
Lei Complementar nº 21, de 05 de Outubro de 2007.
Considerando a impossibilidade legal de contratação temporária (CLT) para
professor de Educação Básica I do Concurso Público Edital nº 01/2011;
Considerando que foram chamados todos os candidatos classificados em Concurso Público para efetivação ao cargo de Professor Substituto até o mês de Março do corrente ano;
Considerando o número de afastamento de Professores de Educação Básica I
no ano vigente;
Considerando o número de salas vagas em razão de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos;
Considerando a necessidade do cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos
para o ano de 2013, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da
Educação;
Considerando o Concurso Público Edital nº 01/2011, para provimento de vagas de Professor de Educação Básica I;
Considerando que há cargos disponíveis para o chamamento de ingressantes
do Concurso Público nº 01/2011, para cargos vagos e dos que vagarem ou forem
criados.
O Secretário Municipal da Educação, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei, resolve:Artigo 1º - Chamar os Professores de Educação Básica I, classificados no
Concurso Público Edital nº 01/2011, nos termos do Art. 37 da Lei Complementar
nº 21/2007, em Sede Provisória, para escolha de classes de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Projetos Educacionais.
Parágrafo Único - Os Professores de Educação Básica I, que assumirem em
Sede Provisória estarão, automaticamente, inscritos para o próximo Processo de
Remoção.
Artigo 2º - O chamamento dos Professores de Educação Básica I, acontecerá
de acordo com a necessidade da Secretaria da Educação, obedecendo à classificação do Concurso Público Edital nº 01/2011, por meio de Edital de Chamamento,
publicado em Semanário Oficial de Itapetininga.
Artigo 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.
Artigo 4º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de
Educação, no dia 03 de abril de 2013.
GERALDO MIGUEL DE MACEDO

Secretário Municipal de Educação
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa
de n. 022/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Luiz Eduardo Magalhães, Taboãozinho, com inscrição cadastral n. 01.08.467.0427/0470/05902/0600/0610.001, no valor
de R$ 17.631,00 (Dezessete mil seiscentos e trinta e um reais), tendo em vista que deixou
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei
Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de
26 de novembro de 2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, conforme
Segunda Notificação n. 360/13 de 22.01.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de
acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os
custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida
Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis
abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze)
dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal
nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de
novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
1- Rua Joaquim Arcanjo de Carvalho, Jardim Santa Inês – 01.02.790.0410.001
2- Rua João Mendes de Moraes, Vila Nova Itapetininga – 01.12.082.0222.001
3- Rua João Adolfo, Centro - 01.07.031.0172.001
4- Rua José Raymundo Domingues, Vila Prestes – 01.03.019.1270.001
5- Rua Maria Eugenia da Rocha, Vila Barth – 01.11.023.0599.001
6- Rua Laudelino Pinheiro, Jardim Bela Vista – 01.09.150.0310.001
7- Rua Sizenando de Carvalho, Jardim Santa Inês – 01.02.720.0270.001
8- Rua José Pereira, Jardim Santa Inês – 01.02.650.0170.001
9- Rua Benedito Amancio Diniz, Jardim Santa Inês – 01.02.650.0300.001
10-Rua Avelino Cesar, Jardim Paulista – 01.08.050.0086.001
11-Rua Ricardo Martins, Vila Belo Horizonte – 01.03.013.0358.001
12-Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.790.0030.001
13-Gov. Lucas Nogueira Garcez, Vila Belo Horizonte – 01.03.105.0245.001
14-Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês – 01.02.540.0260.001
13-Rua José Rodrigues, Vila Prado – 01.03.056.0086/0096/0106/0126/0164
.001.
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e
demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de
Multa de n. 33/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Luiza Lazara Arantes,
Conj. Hab. Piedade, com inscrição cadastral n. 01.02.220.0046.001, no valor de
R$ 204,84 (Duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º.
da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 441/13 de 28.01.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente
que, de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá
executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a
reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do
imóvel, os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis
abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze)
dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei
Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº.
5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
1- Rua Pedro Paulo Barretti, Jardim Santa Inês – 01.02.720.0040.001
2- Rua Oscar Leonel do Carmo, Retiro Santana – 01.14.132.0526.001
3- Rua Anice Miguel Yared, Morada do Sol – 01.13.207.0126.001
4- Rua Olivia Gonçalves Piloto, Jardim Monte Santo – 06.23.014.0026.001
– 06.23.014.0036.001.
5- Rua Tulio Bicudo de Almeida, Chapadinha – 05.22.006.0279.001
6- Rua Sergio Angra de O. Machado, Jardim Colombo – 01.14.046.0327.001
7- Rua Fraterno de Mello Almada, Vila Carolina – 01.09.096.0325.001
8- Rua Maria Aparecida Camargo Prestes, Vila Mazzei – 01.01.085.0871.001
9- Rua Cap. Luiz Brait, Vila Rosa – 01.12.118.0215.001
10-Rua Francisco Senger, Parque São Bento – 01.09.416.0740.001
11-Rua José Santana, Vila Labrunetti – 01.14.060.0150.001
12-Rua Alipio Fraletti, Vila Piedade – 01.02.149.0247/0257.001
13-Est. José Correia de Moraes, Chapada Grande – 06.23.030.0115.001
14-Est. José Correia de Moraes, Chapada Grande – 06.23.030.0104.001
15-Adolfo de Arruda Mello, Jardim Itália – 01.12.042.0220.001.
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e
demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de
Multa de n. 050/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Eliza de Albuquerque
Silvério, Parque São Bento, com inscrição cadastral n. 01.09.418.0090.001, no
valor de R$ 287,00 (Duzentos e oitenta e sete reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter
convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 345/13 de 21.01.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente
que, de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá
executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a
reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do
imóvel, os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição
de Multa de n. 123/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Guapiara, Vila
Arruda, com inscrição cadastral n. 01.04.076.0034.001, no valor de R$ 5.893,78,
(Cinco Mil Oitocentos e noventa e três reis e setenta e oito centavos), tendo em
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º.
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e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013,
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 1.144/13 de 14.03.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente
que, de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá
executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a
reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do
imóvel, os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição
de Multa de n. 127/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n. 01.08.118.0092.001, no valor de
R$ 234,89 (Duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), tendo em
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º.
e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013,
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 1.231/13 de 21.03.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente
que, de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá
executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a
reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do
imóvel, os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de
Multa de n. 128/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Esau Isaac, Jardim
Marabá, com inscrição cadastral n. 01.08.031.0311.001, no valor de R$ 378,00
(Trezentos e setenta e oito reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo
1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 1.232/13 de 21.03.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente
que, de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá
executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a
reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do
imóvel, os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de
Multa de n. 129/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Zarife Yared, Vila Belo
Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.086.0750.001, no valor de R$ 1.095,00
(Hum mil e noventa e cinco reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 1.317/13
de 22.03.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que,
de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar
a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel,
os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de
Multa de n. 142/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Euzebio Alves Fogaça, Jd. Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.057.0280.001, no valor de R$
255,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n. 1.308/13
de 21.03.2013;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que,
de acordo com o artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar
a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados d o proprietário do imóvel,
os custos acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em
Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Departamento de Receita
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PORTARIA/SEPREM Nº 044, de 02 de Abril de 2.013

PORTARIA/SEPREM Nº 040, de 02 de Abril de 2013.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000943/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71, da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte da funcionária municipal Leni Aparecida Prestes de Oliveira ao dependente PEDRO CORREA DE OLIVEIRA, esposo, a partir de 21-03-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 041, de 02 de Abril de 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000944/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal Ailton Antonio Gomes a dependente GERCINA RIBEIRO DE LIMA GOMES,
esposa, a partir de 22-03-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 042, de 02 de Abril de 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000945/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49,
de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais,
a partir de 11-04-2013, a funcionária NEUSA DOS SANTOS BARBOSA, Auxiliar de
Serviço Educacional, Referência 05-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000947/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso I, da Lei Complementar n° 49,
de 23/04/2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais,
a partir de 11-04-2013, o funcionário, JURANDIR MESSIAS FERREIRA, Pedreiro, Referência 05-F, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 045, de 02 de Abril de 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000948/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 180, § 4º da Lei Complementar nº.
49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 11-04-2013, a funcionária VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA,
Diretora de Educação Básica, Faixa 05-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 046, de 01 de Abril de 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de
Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.
000949/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar
n°49, de 23-04-2012 e Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005,
com proventos integrais, a partir de 13-04-2013, a funcionária ELIZABETH DE
FÁTIMA DURELLI DELMONT, Professora de Ballet, Referência 09-E, lotada
na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 043, de 02 de Abril de 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000946/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49,
de 23-04-2012 e Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005, com proventos integrais, a partir de 11-04-2013, a funcionária MARIA JOSÉ FERREIRA DOS
SANTOS, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 047, de 02 de Abril de 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal –
SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº.
000950/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71,
da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte
da funcionária municipal Simone Aparecida de Campos de Mani ao dependente
JOÃO BATISTA DE MANI, esposo, a partir de 21-03-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
Data da assinatura: 04 de março de 2013.
André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Extrato de Contrato

Segundo Termo de Aditamento do Contrato n.º 13/2011

Contrato n° 03/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Fenixlici Prestação de Serviços Ltda.
Objeto: Envio por meio eletrônico (e-mail), indicado previamente, de todos os recortes
de despachos, intimações e notificações publicados diariamente pela Imprensa Oficial nos
quais conste o nome da Câmara Municipal de Itapetininga.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.
Valor Global: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Super Difusora AM Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de transmissão radiofônica, ao vivo, das sessões ordinárias do Poder Legislativo.
Objeto do Aditamento: Acréscimo contratual de transmissão de mais uma sessão semanal.

Data da assinatura: 01 de março de 2013.

Data da assinatura: 25 de março de 2013.
André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Extrato de Contrato
Contrato n° 04/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas
de Administração Municipal
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados consistentes na elaboração de
estudos, pesquisas e consultorias referentes à área de atuação institucional do CEPAM.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da comprovação do pagamento.
Valor Global: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Data da assinatura: 15 de março de 2013.
André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Extrato de Contrato
Contrato n° 05/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: BB Tech Importação e Comércio Ltda
Objeto: Aquisição de impressora e teclado em braile
Vigência: 13 (treze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 14.988,96 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa
e seis centavos)
Data da assinatura: 20 de março de 2013.
André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Quinto Termo de Aditamento do Contrato n.º 10/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Hungria & Martins Construções Ltda.
Objeto: Execução da segunda etapa de construção da nova sede da Câmara Municipal
de Itapetininga.
Objeto do Aditamento: Acréscimo de 3,185% do valor inicial, totalizando o contrato
o valor de R$ 2.241.471,44 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e

Terceiro Termo de Aditamento do Contrato n.º 05/2010
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Associação das Entidades Usuárias e Administradora do Canal Comunitário de Itapetininga
Objeto: Prestação de serviços de transmissão, ao vivo, das sessões ordinárias do Poder
Legislativo em canal de televisão.
Objeto do Aditamento: Acréscimo contratual de transmissão de mais uma sessão semanal.
Data da assinatura: 25 de março de 2013.
André Luiz Bueno

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para
participar da Audiência Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 251, Centro, no dia 08 de abril de 2013, segunda-feira,
às 16:00 horas para debate e discussão sobre o Projeto de Lei de nº 22/2013, de autoria
do Chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras
providências.
André Luiz Bueno
Presidente

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga
para participar da Audiência Pública que será realizada no Plenário da Câmara
Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 251, Centro, no dia 08 de abril de
2013, segunda-feira, às 16:00 horas para debate e discussão sobre o Projeto de
Lei de nº 22/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com o testemunho de nossa estima e respeito.
André Luiz Bueno
Presidente
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NESTE DIA 4, QUANDO COMEMORAMOS O DIA DO JIPEIRO, DESTACAMOS A PRÁTICA DESTE ESPORTE AINDA POUCO DIVULGADO, PORÉM
APRECIADO POR INÚMEROS PRATICANTES
Caracterizado como um hobby,
as trilhas e as competições são organizadas por clubes de jipeiros
que se dedicam, e muito, a esta prática. Este esporte exige manutenção
constante dos veículos . Entretanto,
a dica é conhecer o esporte e fazer
uma trilha, ao menos uma vez.
O empresário, Wanderley Cavalheiro, sempre teve interesse em
fazer trilhas, porém, não conhecia
ninguém que praticasse o esporte.
Depois de algum tempo, alguns amigos o convidaram para participar de
um Jeep Clube de Itapetininga, on-

de ele começou
a se dedicar às
trilhas.
O
empresário ressalta
o prazer que a
prática oferece.
“Uma sensação
inexplicável.
Estar a bordo
de um 4x4 dá
uma
maravilhosa sensação
de
liberdade
misturada
à

“As trilhas divididas em categorias: leve, moderada e
pesada. Existem as competitivas e não competitivas,
onde o pessoal se reúne mais para brincar e praticar
o esporte, sem aquele compromisso de prova. Outro
ponto é que não são só os jeeps que podem participar
das trilhas; caminhonetes 4x4 e veículos adaptados
também participam.” comenta Wanderley

Pós-Graduação Secretaria de Educação

UAB oferece curso de
especialização em Gestão Pública

A Universidade Federal Tecnológica Federal do Paraná, através do
Polo à Distância da Universidade
Aberta do Brasil, está com inscrições
abertas para o Curso de Especialização em Gestão Pública Estadual. Os
interessados podem se inscrever até
o dia 30 de abril através do site www.

ead.utfpr.edu.br. A taxa de inscrição
é de R$ 50.
O curso é direcionado a quem
concluiu o ensino superior, trabalha
no setor público ou tem interesse no
tema. As aulas acontecerão aos sábados, nos períodos da manhã e tarde,
no Polo da UAB em Itapetininga.

adrenalina dos
obstáculos da
trilhas. É um
hobby que além
de integrar perfeitamente
o
homem à natureza, alivia a
tensão do dia-a-dia e restaura as energias”
– afirma o empresário
que
atualmente desbrava as trilhas

da Fazenda do Estado, próxima ao
Bairro da Chapadinha, em Itapetininga.
Ser jipeiro é bem mais que tudo
um estilo de vida: é ter solidariedade; conhecer lugares novos, caminhos alternativos, geralmente de
acesso difícil ou impossível para veículos que não possuam tração nas
quatro rodas; é cultivar o bom humor e companheirismo, o chamado
espírito de equipe; fazer novos amigos e aprender a superar os seus limites. Enfim, resume-se, principalmente, a uma lição para toda a vida.
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Unindo solidariedade e diversão, a campanha do agasalho 2013 e o circo de teatro tubinho levaram mais de 500
pessoas ao picadeiro teatral, para ajudar a aquecer o inverno de quem necessita
Uma parceria entre o Fundo Social
de Solidariedade e o Circo de Teatro
“Tubinho” arrecadou mais de 600 agasalhos em doações, para a campanha
do agasalho 2013. O ingresso para
assistir a peça “tubinho o Dr. Arranca
Toko” era um agasalho, porém, mesmo
depois que acabaram os ingressos, as
pessoas continuaram doando, uma bela
demonstração de solidariedade. O circo “Tubinho” continuará sendo um dos
pontos de entrega, para a campanha do
agasalho 2013, ajude você também.
O circo de teatro tubinho com mais
de 50 anos de existência, já está em Itapetininga há três meses, com lotação
máxima quase todos os dias, com certeza graças à competência de todos os
atores, e também ao carisma e talento,
absolutamente indiscutíveis de Pereira
França Neto, o popular “Tubinho”.

História

A trajetória artística da “família Tubinho” em circo de variedades começou em meados de 1918, quando Juvenor Ferreira Garcia (palhaço Caolho)
casou-se com Lola Garcia (vó Lola).
Ambos trabalharam em várias companhias circenses até fundarem seu
próprio circo em 1923, acompanhados
pelos filhos Altamar, Brasilina (lina) e
Juvenor (Juve).
Com o tempo, Altamar, o filho mais
velho do casal, passou a ser o palhaço
Tricô no então Circo Irmãos Garcia.
Naquela época, era grande o núme-

Foto: João Francisco

Circo do Tubinho arrecadou mais de 600 agasalhos

ro de circos espalhados pelo país e a
concorrência fez com que os Irmãos
Garcia inovassem os espetáculos circenses com a encenação de peças teatrais no picadeiro.
Aos poucos as encenações tomaram todo o espetáculo, criando assim
o Circo Teatro Irmãos Garcia. Altamar
precisou sair do grupo e nasceu a necessidade de se ter um novo cômico.
Juve Garcia (filho mais novo do casal Juvenor e Lola Garcia), cria então
“Tubinho um Trapalhão” que está nos
palcos até hoje. Mais tempo se passa
e em 1959, Juve monta a sua própria
companhia, o “Circo Teatro Irmãos
Garcia Com Tubinho e Sua Cia”. O
grupo rodou o Paraná, Santa Catarina
e São Paulo, mas com o aparecimento
da TV começa a perder público e em

1978, Juve resolve parar com o circo e
dedicar-se a animação de festas infan-

tis em Curitiba (PR) onde criou a “Juve Garcia Organização de Espetáculos
Teatrais”.
Pouco antes de sua morte em
1994, Juve, ainda no hospital, passou o nome de Tubinho a seu sobrinho Pereira França Neto. Através da
junção entre Pereira França Neto,
sua irmã Silvana Pereira e seu pai
Amilton Garcia, no dia 29 de junho
de 2001 renascia o Circo de Teatro na cidade de Arapoti (PR) com
a peça “ E o Tubinho Apareceu”.
Atualmente o circo é composto por
uma grande família com 35 pessoas
envolvidas e um repertório de 90 espetáculos montados debaixo de uma
lona 20m x 26m com espaço para
800 espectadores.
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Quando pensamos em Saúde, logo nos vem à cabeça hospital, médicos, exames e remédios. Muitas vezes nos esquecemos de que
existem muitos fatores que se relacionam à Saúde, mais importantes do que imaginamos.
O principal elemento para manter
a Saúde é a prevenção. E ela se dá não
somente com vacinas e cuidados básicos para evitar doenças. Prevenção
também tem a ver com boas condições de vida para a população como
saneamento básico, campanhas educativas e reeducação alimentar.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) celebra, desde 1948, o Dia da
Saúde em 7 de abril, fundamentada
no direito do cidadão à Saúde e na
obrigação do Estado em promovê-la.
Esta data é celebrada nos 191 países
membros da OMS.
O objetivo da data é conscientizar
a população sobre a importância não
somente de ter saúde, mas de cuidar
para que ela não se fragilize.

Muito além de não estar
doente

Ainda existem pessoas que pensam que organismo saudável é organismo que não fica doente. Mas ser
saudável vai muito além disso. Para
realmente estar saudável, o corpo
precisa estar em perfeita harmonia.
A garantia que o corpo irá funcionar

bem é a prática constante de hábitos
saudáveis.

Alimentação adequada

Alimentar-se de forma saudável é
uma das mais importantes maneiras
de manter o corpo sadio. Por exemplo,
evitar excesso no consumo de gordura, sal, açúcar e alimentos industria-

lizados. Ingerir alimentos naturais é
fundamental para garantir que nosso
corpo receba os nutrientes necessários para funcionar bem. Vitaminas e
sais minerais encontrados em frutas,
legumes e carnes nos fornecem energia e evitam diversas doenças como
resfriado, anemia, fraqueza.
Além disso, ajudam na beleza dos
dentes, pele e cabelo.

Auto medicação

Muitas pessoas acham que tomar remédio é uma forma correta de
manter a Saúde, ao invés de tomarem
medidas preventiva. Porém, qualquer
remédio, mesmo que seja para tratar
de um simples resfriado, deve ser indicado por um médico. Pegar referências com conhecidos, ou mesmo com

Atividades físicas

o farmacêutico pode ser perigoso, já
que cada organismo reage de uma
forma diferente. Somente um especialista pode indicar o melhor tratamento para cada caso.

Outros cuidados

Higiene

Manter bons hábitos de higiene é
uma forma simples e prática para evitar muitas doenças. Lavar as mãos antes de manipular e ingerir alimentos,
escovar os dentes ao acordar e depois

das refeições, manter a casa sempre
limpa, especialmente a cozinha e os
banheiros, manter os animais domésticos no quintal da casa e descartar
corretamente o lixo são maneiras de
evitar problemas de saúde.
A prática constante de exercícios
traz inúmeros benefícios à Saúde. Entre eles estão a melhora das condições
físicas, melhor funcionamento do
coração e dos pulmões, aumento da
disposição, além de benefícios para a
mente. E para praticar atividade física não é necessário investimentos em
academia. Uma caminhada de alguns
quarteirões por dia, ou uma volta de
bicicleta algumas vezes por semana
já é o suficiente .
Outras medidas simples também
podem ajudar na qualidade de vida,
como dormir bem, visitar o médico
para exames preventivos regularmente e tomar cuidado com a obesidade.
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20 ENTRE 10 MIL NASCIDOS SE ENCONTRAM NESTA CONDIÇÃO
Se você sente fome, frio ou dor
e precisa de ajuda, o que fazer? Imagine você impossibilitado de dizer o
que quer, o que precisa? Se conseguiu
imaginar, então entendeu um pequeno
fragmento do mundo de uma pessoa
com autismo.
O autismo altera a forma como vemos e experienciamos o mundo. Um
autista não interpreta as coisas ou os
sentimentos como os demais. É difícil para ele relacionar-se com outras
pessoas ou expressar-se através de palavras. Nesta condição normalmente
isolam-se num mundo particular e precisam de ajuda para comunicar.
Essa disfunção provoca reações diferentes ao que se passa à volta. Sons
que para os outros são normais podem
incomodar um autista, ao ponto de levá-lo a tapar os ouvidos. Até a sensação
de ser tocado, pode ser muito desconfortável para o autista.
O Dia Mundial do Autismo, come-

O autismo manifesta-se antes dos 3 anos de idade

morado em 2 de abril, foi criado pela
Organização das Nações Unidas, em
18 de Dezembro de 2007, para a conscientização sobre dessa questão. Acredita-se que a doença atinja cerca de 70
milhões de pessoas em todo o mundo,
afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem.
O autismo é uma condição encontrada em 20 de cada 10 mil nascidos.
Manifesta-se antes dos 3 anos de idade e sua causa ainda não é clara, muito
embora fatores genéticos sejam considerados sua principal origem.
O diagnóstico é feito a partir da observação do comportamento da criança. Normalmente, os pais detectam algum traço de indiferença ou isolamento
excessivos. Resistência ao aprendizado
e às mudanças de rotina, uso de objetos de forma incomum, inexistência de
medo em situações potencialmente perigosas, agressividade e hiperatividade
são alguns sintomas de autismo.

Fundo Social Secretaria de Gabinete

CAMPANHA DO AGASALHO 2013 “ROUPA BOA A GENTE DOA”
Campanha do Agasalho 2013 é
uma iniciativa anual do Fundo Social
de Solidariedade, coordenada pela
Presidente do Fundo Social Sra. Dalva Di Fiori.
Tem como público alvo a popula-

ção carente, em vulnerabilidade social inscritas em programas sociais ou
não.
O objetivo é arrecadar, através dos
postos de coletas em pontos comerciais, igrejas, bancos e fundo social de

solidariedade, roupas novas ou usadas
em bom estado e cobertores.
Após esta coleta, que também será
feita através do arrastão da solidariedade no dia 27 de abril com a participação do Tiro de Guerra, Escoteiros e

Voluntários do Município de Itapetininga, será feita a distribuição das peças arrecadadas. A entrega será feita
no dia 25 de maio.
Participe: “Roupa boa a gente
Doa”
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No último evento cerca de 150 pessoas participaram. O objetivo é conscientizar a população das medidas preventivas, assim
melhorar a qualidade de vida.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde promove no dia 13
abril, mais um evento “Saúde do
Bem”. Uma barraca itinerante estará na Vila Belo Horizonte, realizando aferição de pressão arterial
e teste de glicemia. O objetivo do
evento é conscientizar a população
da necessidade de tomar medidas
preventivas no controle de doenças
e melhoria da qualidade de vida.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também
estará no local, com uma ambulân-

cia de Suporte Avançado. A equipe
do Samuzinho irá realizar atividades educativas para as crianças.
Enquanto os pais fazem os exames,
instrutores darão informações básicas sobre primeiros socorros. No
último evento, realizado em março
na Vila Arruda, foram atendidas
cerca de 150 pessoas. A Secretaria
de Saúde ressalta a importância de
todos participarem da campanha,
para fazer os exames preventivos.
“ Se as doenças forem diagnosticadas precocemente o tratamento será

Mudanças Secretaria de Trânsito e Cidadania

Foto: João Francisco

Funcionários do SAMU prestam serviços à população

mais eficaz, destaca Felipe Thibes
Galvão, Secretário de Saúde.

SAMU 192

Energia

Rua José Bonifácio muda de sentido CPFL SUL PAULISTA EM NOVO ENDEREÇO

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito e Cidadania,
informa que a Rua José Bonifácio mudará de sentido a partir
de Domingo, 7 de abril. O sentido voltará a ser centro-bairro. A
mudança atende a reinvidicação
de motoristas e comerciantes
que registraram inúmeras reclamações quanto ao grande fluxo
de veículos na via, melhorando
a qualidade do trânsito na região.
Durante a mudança a Guarda
Municipal auxiliará no trânsito
para que os motoristas circulem
pela via corretamente.

Foto: João Francisco

A rua José Bonifácio que mudará de sentido no domingo, 7

A CPFL Sul Paulista em breve estará atendendo em novo endereço. A
mudança da agência está prevista para o mês de agosto. O atual endereço
é Rua Aristides Lobo, nº 224, centro,
perto do Fórum Velho. A agência passará atender à Rua Eugênio Pereira, nº
380, no bairro Morada do Sol.
Segundo a direção da empresa, a
mudança se deve pela falta de espaço,
pois, a companhia tem dificuldades em
estacionar seus veículos pesados no
centro da cidade. A direção da CPFL
também informou que os usuários podem fazer uso do Call Center pelo tel.
0800 774 44 50, da Rede Fácil e do
Site oficial da empresa www.cpfl.com.
br, para solicitar os serviços. A presen-

ça na agência é obrigatória apenas nos
casos de parcelamento de divida.

CPFL muda de endereço
CPFL - Sul Paulista
Rua Engênio Pereira nº 380 - Morada do Sol
Tel. 0800-7744450 - site: www.cpfl.com.br/sulpaulista

