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RESUMO: Este poster apresenta iniciativa de pesquisa, valorização e difusão da memória 
e do patrimônio histórico do município de Itapetininga/SP (HATUKA, 2017)  ao resgatar e 
divulgar o histórico de gestão pública dos ex-prefeitos municipais durante suas 
respectivas administrações à frente da Prefeitura Municipal de Itapetininga por meio de 
um portal WEB acessível por tecnologia QR CODE (BIAJONE et al., 2013). Para tanto, 
será realizado um levantamento histórico das realizações administrativas de relevo dos 
prefeitos municipais de Itapetininga desde o primeiro registro oficial do exercício deste 
cargo, o que ocorreu no ano de 1901, e cujos retratos estão em exibição em galeria 
existente no saguão de entrada do Paço Municipal, contando para isto com o apoio de 
pesquisas a respeito existentes no Acervo Histórico da Prefeitura, no Instituto Histórico 
Geográfico e Genealógico de Itapetininga, no Museu da Imagem e do Som local e na 
Academia Itapetiningana de Letras (CANADI et al., 2010). O histórico dos ex-prefeitos 
será de acesso à população em visita ao local, por meio da leitura por dispositivo móvel  
de QR Code adesivado próximo à galeria (YU e LIANG, 2003). Após a necessária revisão 
bibliográfica para o levantamento dos dados históricos anunciados, o trabalho pretende 
desenvolver um portal web contendo página para cada ex-prefeito da galeria elaborada 
em Wordpress, utilizando HTML, CSS e Javascript para o seu visual e PHP como 
linguagem de servidor. Todos os conteúdos envolvidos serão de caráter histórico e 
públicos para compartilhamento, enquanto que a hospedagem do QR CODE único que dá 
acesso aos históricos das gestões dos ex-prefeito ocorrerá em servidor da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Portal. Web. QR Code. Prefeitura Municipal. Cidade Inteligente. 
Biografia. História. 
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ABSTRACT: This poster presents an initiative for researching, valuing and disseminating 
the memory and historical heritage of the municipality of Itapetininga/SP (HATUKA, 2017) 
by rescuing and disseminating the history of public management of former municipal 
mayors during their respective administrations in front of the City Hall of Itapetininga 
through a WEB portal accessible by QR CODE technology (BIAJONE et al., 2013). To this 
end, a historical survey will be carried out on the outstanding administrative achievements 
of the municipal mayors of Itapetininga since the first official record of the exercise of this 
position, which occurred in 1901, and whose portraits are on display in a gallery in the 
entrance hall of the Paço Municipal, counting on the support of researches about existing 
in the Historical Collection of the City Hall, in the Historical Geographical and Genealogical 
Institute of Itapetininga, in the local Museum of Image and Sound and in the Itapetiningana 
Academy of Letters (CANADI et al., 2010). The history of former mayors will be of access 
to the population visiting the site, by reading a QR Code on a mobile device next to the 
gallery (YU and LIANG, 2003). After the necessary bibliographic review to collect the 
announced historical data, the work intends to develop a web portal containing a page for 
each former mayor of the gallery created in Wordpress, using HTML, CSS and Javascript 
for its look and PHP as a server language. All contents involved will be historical and 
public for sharing, while the hosting of the single QR CODE that gives access to the 
history of the former mayor's management will take place on a server of the Municipality of 
Itapetininga. 
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