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•Não lave carros, calçadas e suas casas;
•Ao escovar os dentes, abra e feche a torneira enquanto escova os dentes;
•Mantenha as torneiras fechadas enquanto ensaboa roupas e louças;
•Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima;
•Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro desligado e pro-
curar tomar banho rápido;
•Não deixar que ocorram vazamentos em encanamentos dentro da resi-
dência;
•Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Manter a válvula
sempre regulada;
•Reutilizar a água sempre que possível;
•Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas;
•Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira

*A Prefeitura informa que os munícipes que forem flagrados desperdiçan-
do água poderão ser notificados e multados.

 Você sabia?

• Varrer a calçada, ao invés de lavá-la com o uso de mangueira, pode resul-
tar numa economia de até 250 litros de água.

•Deixar o chuveiro desligado enquanto o corpo é ensaboado pode resultar
numa economia de até 100 litros de água (por banho).

•Uma torneira que fica gotejando pode gerar um desperdício de até 1300
litros de água por mês.

•Deixar a torneira fechada enquanto ensaboamos a louça pode gerar uma
economia de até 95 litros de água.

•Usar balde para lavar o carro, ao invés do esguicho da mangueira, pode
resultar numa economia de até 180 litros de água por lavagem.

•Uma máquina de lavar roupas pode gastar até 160 litros de água numa
lavagem. Armazenar esta água (em recipiente fechado), para lavar o quin-
tal posteriormente, pode gerar uma boa economia.

Água: se todos economizarem, não faltará para ninguém!
Prefeitura Municipal de Casa Branca
#GovernoPresenteNaVidaDaGente

É preciso economizar: Prefeitura de Casa Branca
adota racionamento de água

Em virtude da falta de chu-
vas, a Prefeitura de Casa Branca
decidiu adotar o racionamento
de água a partir dessa sexta-fei-
ra, 15 de setembro. O raciona-
mento acontecerá todas as sex-
tas-feiras, no horário das 6h às
16h.

A medida foi adotada, pois os
reservatórios estão baixos e se-
gundo as previsões meteorológi-
cas não há chuva prevista para
ocorrer até o final do mês de se-
tembro,  o que agrava ainda
mais a situação.

Para que não ocorra um raci-
onamento ainda maior, a Prefei-
tura pede a ajuda da população
para economia de água.

Segue algumas dicas importantes para
que todos ajudem a economizar água
para que não falte para ninguém:

Reservatórios de água da cidade estão abaixo do nível

A Câmara Municipal aprovou na
última sessão, realizada no dia 5 de se-
tembro, Projeto de Lei que autoriza o
município a permutar com a Diocese
São João da Boa Vista o terreno locali-
zado na Praça Ministro da Costa Man-
so, 110 com um terreno ofertado pelo
município na rua Luiz Piza.

Com 5.230 metros quadrados, o
terreno da Diocese, que passa para o
município, será apresentado ao Gover-
no Federal para que Casa Branca re-
ceba verba do projeto Vila do Espor-
te, que está sendo realizado pelo Mi-
nistério do Esporte. Podem participar
do programa cidades com até 50 mil
habitantes de todo o Brasil e o projeto
prevê a construção de um equipamen-
to esportivo dotado de quadra cober-
ta, gramado sintético para futebol
society, academia ao ar livre e pista de
caminhada.

Na Vila do Esporte os municípios

Casa Branca busca verba do Governo Federal
para implantação da Vila do Esporte

oferecem o local, custos adicionais do
projeto, manutenção e funcionamen-
to da Vila do Esporte, entre outros.

Como no local já existe um casa-
rão tombado pelo patrimônio históri-
co, a Prefeitura pretende restaurar e
recuperar o espaço para construir um

Museu do Esporte a fim de resgatar a
história do Esporte e dos atletas da
cidade.

Votaram a favor do projeto os ve-
readores Jota, Jacaré, Minhoca, Mar-
celo Galante, Rubens Scapin, José Re-
nato Furlanetto e Marcos Azevedo.

Terreno vai abrigar a Vila do Esporte e um museu
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Distribuição Gratuita

HORÁRIO DE RACIONAMENTO DE ÁGUA

Todos os dias a partir de Sexta-feira - Dia 15 de
setembro de 2017.

Horário:  das 6h00  da manhã  às 16h00.

DECRETO Nº. 2.468 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

ESTABELECE RACIONAMENTO DE ÁGUA E DÁ PROVIDÊNCI-
AS CORRELATAS.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de
CASA BRANCA, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas prer-
rogativas legais, em conformidade com o que lhe facultam os
artigos 157 e 81, VIII ambos da Lei Orgânica do Município de
Casa Branca, SP, e

Considerando que a garantia da saúde e manutenção da qua-
lidade de vida da população depende da preservação da água en-
quanto recurso natural, finito e escasso;

Considerando a situação crítica dos recursos hídricos, em de-
corrência da forte estiagem que atinge o município de Casa Bran-
ca, com índices pluviométricos abaixo das médias dos últimos anos;

Considerando os princípios maiores da Administração Públi-
ca, especialmente o interesse público acima dos interesses priva-
dos, que possibilitam adoção de medidas urgentes em benefício
da coletividade.

Considerando que é atribuição do Poder Executivo impor
medidas urgentes para tentar controlar situações sobre fatos na-
turais extraordinários, principalmente a necessidade de sensibili-
zar, orientar e reeducar a população, para que utilizem água de
modo racional e eficiente.

D E C R E T A: -
Art. 1.º -  Fica estabelecido o racionamento de água no

Município de Casa Branca, SP, a partir da presente data, pelo pra-
zo de 90 (noventa) dias, para residências, indústrias, atividades agrí-
colas  e comércios nos horários a serem divulgados pelo DAEMASA
– Departamento de Água, Esgoto, Manutenção e Saneamento.

Parágrafo único – O racionamento será divulgado ampla-
mente pelos meios de comunicação.

Art. 2.º O Departamento de Água municipal garantirá o abas-
tecimento de água potável ao hospital, postos de saúde e escolas
desde que hajam reservatórios adequados nas dependências dos
estabelecimentos para o seu recebimento.

Art. 3.º Fica proibido o uso de água da rede pública para lavar
carros ou calçadas, regar jardins, flores, hortas ou outros similares.

Art. 4.º Art. 4° De acordo com o estabelecido nos incisos XI e
XXV do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta
aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite,
mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou
para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstânci-
as que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a
segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos
ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulte-
rior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Art. 5º. - Este decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado na Se-
cretaria Geral.

        Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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15ª Sessão da Câmara Municipal
tem pauta extensa

A Câmara Municipal de Casa Branca realizou sua 15ª Ses-
são Ordinária, no último dia 5 de setembro. Com uma pauta
bem extensa e auditório lotado, foram apreciadas propositu-
ras diversas. Indicações, requerimentos e projetos de autoria
do Legislativo e Executivo foram encaminhados para aprecia-
ção das Comissões Permanentes.

Confira na integra a pauta da 15ª Sessão Ordinária:

PAUTA DOS TRABALHOS DA
15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 5/9/2017

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão
2) - Chamada regimental
3) - Ata dos Trabalhos da 14ª Sessão Ordinária, realizada

em 15/8/17.
4) - Pedido de instauração de processo de cassação de

mandato do Vereador José Anderson Pereira dos Santos, apre-
sentado pelo senhor Bruno Willians da Silva, por infração ao
disposto no artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca. (leitura)

5) – Mensagem 45/17, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre o Hino Oficial do Município de Casa Branca e dá outras pro-
vidências. (leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação)

6) - Ofício n° 120/17, da Prefeitura Municipal, encaminha
balancetes dos meses de abril, maio e junho de 2017. (à dispo-
sição)

7) - Ofício n° 121/17, da Prefeitura Municipal, encaminha
cópia dos atos, Leis 3.401, 3.402 e 3.403, sancionadas pelo Exe-
cutivo, e Decreto 2.462. (à disposição)

8) – Mensagem 46/17, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre abertura de crédito adicional suplementar (R$
2.000.000,00). (leitura e envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento)

9) - Mensagem 47/17, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre abertura de crédito adicional suplementar (R$
9.300.000,00). (leitura e envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento)

10) – Mensagem 48/17, do Prefeito Municipal, revoga a
Lei Municipal n° 3.063, de 3 de março de 2011, e estabelece
como pequeno valor o maior valor de benefício pago pelo Re-
gime Geral da Previdência e dá outras providências. (leitura e
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

11) – Mensagem 49/17, do Prefeito Municipal, dispõe
sobre o pagamento de tarifas de água e esgoto em atraso, es-
tabelece normas para sua cobrança extrajudicial e dá outras
providências. (leitura e envio à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação)

12) - Mensagem 50/17, do Prefeito Municipal, autoriza o Chefe
do Executivo Municipal a doar uma gleba de terras urbana à Polí-
cia Civil do Estado de São Paulo, destinada à edificação da Delega-
cia de Polícia e Delegacia de Investigações Gerais – DIG. (leitura e
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

13) – Mensagem 51/17, do Prefeito Municipal, dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, revoga
a Lei 3.198, de 21 de novembro de 2013 e dá outras providên-
cias. (leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

14) – Mensagem 52/17, do Prefeito Municipal, dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo a firmar convênio com

as Obras Sociais da Paróquia São João Batista, com sede no mu-
nicípio de Casa Branca – SP.

Grande Expediente
15) - Indicação 289/17, do Vereador Carlos Roberto Rodri-

gues de Lima, solicita melhorias na Estrada Municipal Geral-
do Dimas Meirelles.

16) - Indicação 290/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita reparos na calçada da Santa Casa, na Praça
Dr. André Pio.

17) - Indicação 291/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita conserto de calçada na Rua Duque de
Caxias, ao lado do buracão.

18) - Indicação 292/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita colocação de placa de sinalização no
Bairro Santa Maria.

19) - Indicação 293/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita conserto de ventiladores na Escola João
Maurício de Carvalho Nogueira.

20) - Indicação 294/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita limpeza dos córregos da Alameda Gany-
médes José Santos de Oliveira e José Basilone Júnior.

21) - Indicação 295/17, do Vereador Enivaldo Willian da
Silva (Minhoka), solicita fechamento de acesso da Rua Anto-
nio Ribeiro Fialho com a Rodovia Deputado Vicente Botta.

22) - Indicação 296/17, do Vereador José Cláudio Martins
dos Reis (Jacaré), solicita elaboração de projeto para pavimen-
tação da Rua Jorge Bonetti até o viaduto do Conjunto Habita-
cional Vlademir Pereira.

23) - Indicação 297/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita instalação de postes e posterior ilumi-
nação do campo de futebol do Jardim Bela Vista.

24) - Indicação 298/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita manutenção da Estrada Municipal Juca
Vilela.

25) - Indicação 299/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita construção de rotatória entre a Rua Fa-
mília Romano e Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira.

26) - Indicação 300/17, do Vereador José Cláudio Martins
dos Reis (Jacaré), solicita realização de campanha junto aos
comerciantes, objetivando adquirir pontos de circular com a
logomarca comercial.

27) - Indicação 301/17, do Vereador José Cláudio Martins
dos Reis (Jacaré), solicita contratação de ortopedista e gineco-
logista para o PPA.

28) - Indicação 302/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita averiguação da iluminação públi-
ca no Bairro Industrial e substituição de lâmpada na Rua Rô-
mulo Borzani.

29) - Indicação 303/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita reparos na iluminação pública do
Conjunto Habitacional Vlademir Pereira.

30) - Indicação 304/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita colocação de redutor de velocida-
de na Rua 9 do Parque São Paulo.

31) - Indicação 305/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita reparos diversos em campo de futebol
do Assentamento do Cocais.

32) - Indicação 306/17, do Vereador Carlos Roberto Rodri-
gues de Lima, solicita faixas de pedestres nas esquinas da Pra-
ça Barão de Mogi Guaçu, em frente à Igreja Matriz.

33) - Indicação 307/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita recapeamento de toda a via próxi-
ma à ciclovia.

34) - Indicação 308/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita reparo de toda a iluminação pú-
blica na Avenida José Basilone Júnior.

35) - Indicação 309/17, do Vereador José Anderson Perei-
ra dos Santos (Jota), solicita reparo de toda a iluminação pú-
blica nas proximidades do antigo matadouro municipal.

36) - Indicação 310/17, do Vereador Rogério Mendes, soli-
cita notificação do proprietário/loteador do Bairro Chácara Boa
Vista para proceder à pavimentação das ruas do loteamento.

37) - Indicação 311/17, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita reparos na pavimentação do trecho da Rua Du-
que de Caxias, entre as ruas Justino de Castro e Santo Antonio.

38) - Requerimento 327/17, do Vereador Alberto Zogbi
Filho, solicita ao Prefeito Municipal que informe calendário
de serviços do Programa Bairros em Ordem.

39) - Requerimento 328/17, do Vereador José Renato Fur-
lanetto Romano, solicita construção de rotatória na Rodovia
SP 215, acesso ao Bairro do Desterro.

40) - Requerimento 329/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações documentadas re-
lativas à audiência pública realizada no dia 28 de agosto do
corrente ano.

41) - Requerimento 330/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Diretor do Departamen-
to de Cultura informações sobre providências para cumpri-
mento da Lei n° 3.376, de 27/3/2017.

42) - Requerimento 331/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita à Diretora do Departamen-
to de Saúde informações sobre demanda de cirurgias.

43) - Requerimento 332/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que
informe sobre existência e composição de Conselho Munici-
pal de Esporte e Cultura.

44) - Requerimento 333/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que
informe se todos os diretores e integrantes de conselhos mu-
nicipais estão enquadrados na Lei de Ficha Limpa.

45) - Requerimento 334/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal in-
formações sobre a dívida pública da Prefeitura Municipal.

46) - Requerimento 335/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal có-
pia do contrato entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de
Misericórdia.

47) - Requerimento 336/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal in-
formações sobre atendimento cirúrgico na Santa Casa de Mi-
sericórdia.

48) - Requerimento 337/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal in-
formações sobre reativação da maternidade.

49) - Requerimento 338/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal in-
formações sobre repasses do Ministério da Saúde.

50)  - Requerimento 339/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que
informe sobre ações do governo municipal visando geração
de emprego e renda.

51) - Requerimento 340/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, solicita à empresa Claro instalação de torre
de telefonia no Conjunto Habitacional Vlademir Pereira.

52) - Requerimento 341/17, do Vereador Enivaldo Willian
da Silva (Minhoka), solicita ao Prefeito Municipal que informe
sobre possibilidade de atendimento do que dispõe o artigo
217 da Lei Orgânica do Município no que se refere ao trans-
porte de alunos.

53) - Requerimento 342/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre confecção de projeto para construção de fossa no
Assentamento do Cocais.

54) - Requerimento 343/17, do Vereador Carlos Roberto
Rodrigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal atendimen-
to à solicitação feita mediante o Requerimento 216/17, que
pede soluções para prolongamento da Avenida Pery Igel.

55) - Requerimento 344/17, do Vereador Carlos Roberto
Rodrigues de Lima, reitera ao Prefeito Municipal o pedido fei-
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to através da Indicação 251/17.
56) - Requerimento 345/17, do Vereador Carlos Roberto

Rodrigues de Lima, reitera à Vigilância Sanitária de São João da
Boa Vista, o teor do Requerimento 174/17.

57) - Requerimento 346/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal de Tambaú es-
tudos para concluir a pavimentação da estrada Casa Branca –
Tambaú.

58) - Requerimento 347/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre possibilidade de autorizar acompanhantes quando
houver transporte de pacientes especiais.

59) - Requerimento 348/17, do Vereador Antonio Benedi-
to Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal que informe em nome
de quem está o poço artesiano do Assentamento do Cocais.

60) - Requerimento 349/17, do Vereador Antonio Benedi-
to Ferreira, solicita à Provedoria da Santa Casa de Misericór-
dia que envie relação de funcionários registrados por aquela
instituição.

61) - Requerimento 350/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, solicita à Diretora do Departamento de Saúde
que informe sobre funcionamento do programa home care.

62) - Requerimento 351/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Departamento de Saúde que
informe sobre não fornecimento de foto da criança com o lau-
do médico.

63) - Requerimento 352/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Departamento de Saúde for-
necimento de café da manhã a pacientes e acompanhantes que
são transportados para outras localidades.

64) - Requerimento 353/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre início do Programa Bairros em Ordem no Parque
São Paulo, Bairro Nazaré e Conjunto Residencial Arlindo Pe-
res.

65) - Requerimento 354/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre aplicação da lei municipal n° 2.363/99.

66) - Requerimento 355/17, do Vereador Carlos Roberto
Rodrigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações
sobre estrutura física e capacidade das escolas municipais.

67) - Requerimento 356/17, do Vereador Carlos Roberto
Rodrigues de Lima, solicita ao Conselho Municipal de Educa-
ção que informe sobre servidores municipais comissionados
que ocupam cargos naquele órgão.

68) - Requerimento 357/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal informa-
ções sobre recebimento de áreas previstas na Lei n° 13.240/
2015.

69) - Requerimento 358/17, do Vereador Antonio Benedi-
to Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre
alteração dos horários dos ônibus circular.

70) - Requerimento 359/17, dos vereadores Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, Marcus Vinícius Parente Querido Aze-
vedo e Rogério Mendes, solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre remanejamento de alunos do 2° ano do Ensino
Fundamental da rede estadual para a rede municipal.

71) - Requerimento 360/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, solicita à APAN que apresente todas as despe-
sas e arrecadações obtidas pela entidade.

72) - Requerimento 361/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre médicos afas-
tados da municipalidade e contratados pela Santa Casa.

73) - Requerimento 362/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre aquisição de
medicamentos.

74) - Requerimento 364/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre a contrata-
ção do senhor Mauro Mendes Filho pela municipalidade.

75) - Requerimento 365/17, do Vereador Rogério Mendes,

solicita ao Prefeito Municipal informações sobre demolições
no pátio da antiga estação.

76) - Requerimento 366/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre adiantamen-
tos de viagens pelo Chefe do Executivo, despesas e prestações
de contas.

77) - Requerimento 367/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre adiantamen-
tos de viagens pelo Chefe de Gabinete Antonio Eduardo Mar-
çon Nogueira, despesas e prestações de contas.

78) - Requerimento 368/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre contratação
da senhora Tainá Camargo pela municipalidade.

79) - Requerimento 369/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre convênios
com a Santa Casa de Misericórdia.

80) - Moção de Pesar n° 15/17, do Vereador Rogério Men-
des, aos familiares de Francisco Fernandes, pelo seu falecimen-
to. (leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)

81) - Moção de Pesar n° 16/17, do Vereador José Anderson
Pereira dos Santos (Jota), pelo falecimento do senhor Francis-
co Bernardino Fernandes. (leitura e envio à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação)

82) – Projeto de Lei 70/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, autoriza o Chefe do Executivo a patrocinar
curso de primeiros socorros a profissionais da Educação e do
Esporte. (leitura e envio À Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

83) – Projeto de Lei 71/17, dos vereadores José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), Marcus Vinícius Parente Querido
Azevedo e Carlos Roberto Rodrigues de Lima, dispõe sobre a
oficialização do Encontro de Gaioleiros no dia 7 de setembro
no município de Casa Branca. (leitura e envio À Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

84) – Projeto de Lei 72/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), autoriza o Chefe do Executivo celebrar
convênio objetivando cooperação com a APAN – Associação
de Proteção aos Animais e à Natureza, ou entidade congênere
de Casa Branca. (leitura e envio À Comissão de Constituição,
Justiça e Redação)

85) – Projeto de Lei 73/17, do Vereador Enivaldo Willian
da Silva (Minhoka), denomina “Erick Ramon Machado” a atual
Rua 7 do Jardim Colina do Sol. (leitura e envio À Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

86) – Projeto de Lei 74/17, do Vereador Enivaldo Willian
da Silva (Minhoka), denomina “João Colla” a atual Rua 9 do
Jardim Colina do Sol. (leitura e envio À Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)

87) – Projeto de Decreto Legislativo 09/17, dos vereado-
res Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo e Alberto Zogbi
Filho, concede o Título de Cidadão Casa-branquense ao Depu-
tado Estadual Luiz Fernando Teixeira Ferreira. (leitura e envio
À Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

88) – Projeto de Lei 75/17, dos vereadores José Anderson
Pereira dos Santos (Jota) e Marcus Vinícius Parente Querido
Azevedo, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de ba-
nheiros e bebedouros d’água nas casas lotéricas instaladas no
município, bem como normas de segurança e conforto, e dá
outras providências. (leitura e envio À Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação)

89) – Projeto de Lei 76/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, denomina “Nestor Freitas” a ponte da Alame-
da Ganymédes José Santos de Oliveira com Rua Mário Müller.
(leitura e envio À Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)

90) – Projeto de Lei 77/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, denomina “Francisco José Giordan” a atual
Rua 11 do Jardim Bela Vista. (leitura e envio À Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

91) – Projeto de Lei 78/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, denomina “Durbes da Silva Lisboa – Lota” a
atual Rua 12 do Jardim Bela Vista. (leitura e envio À Comissão
de Constituição, Justiça e Redação)

92) – Projeto de Lei 79/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, denomina “José Porfírio” a atual Rua 13 do
Jardim Bela Vista. (leitura e envio À Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)

93) – Projeto de Lei 80/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), cria campanha contra o uso de cerol
com o tema “cerol na pipa mata, é a vida por um fio”. (leitura
e envio À Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

94) – Proposta de Emenda 03/17, do Vereador Marcus Vi-
nícius Parente Querido Azevedo, ao Projeto de Lei 38/17. (lei-
tura e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

95) – Proposta de Emenda 04/17, do Vereador Marcus Vi-
nícius Parente Querido Azevedo, ao Projeto de Lei 45/17. (lei-
tura e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

96) – Proposta de Emenda 05/17, do Vereador Marcus Vi-
nícius Parente Querido Azevedo, ao Projeto de Lei 39/17. (lei-
tura e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

Ordem do Dia
97) - Processo 722/17 – Processo TC-0415/026/14 – Con-

tas Municipais do exercício de 2014. Parecer Prévio do Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento

98) - Processo 957/17 – Mensagem 33/17, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre autorização à Prefeitura Municipal para
proceder permuta de bens imóveis e dá outras providências.
2ª discussão.

99) - Processo 1070/17 – Mensagem 39/17, do Prefeito
Municipal, cria e denomina o Centro de Referência em Atendi-
mento Educacional Especializado – CREFAEE, e dá outras pro-
vidências. Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação e Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.
1ª discussão.

100) Processo 1287/17 – Projeto de Decreto Legislativo
08/17, dos vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha e Ru-
bens Antonio Scapin, concede o Título de Cidadão Casa-bran-
quense ao senhor Roberto Minchillo. 2ª discussão.

101) - Processo 1294/17 – Projeto de Lei 65/17, do Verea-
dor Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a criação e
instalação da Orquestra Municipal e dá outras providências.
2ª discussão

102) - Processo 1353/17 – Mensagem 42/17, do Prefeito
Municipal, revoga as leis n°s 1.072, de 8/9/1980 e 3.347, de
27/10/2016, e dá outras providências sobre o serviço de trans-
porte de passageiros em veículos de aluguel – táxi. Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

103) - Processo 1354/17 – Mensagem 43/17, do Prefeito
Municipal, altera a lei municipal n° 1441/1989, atribuindo fun-
ção para o cargo público de fiscal de tributos e dá outras pro-
vidências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. 1ª discussão.

104) - Processo 1414/17 – Moção de Repúdio 14/17, do
Vereador José Anderson Pereira dos Santos (Jota), à Anatel e
Ministério das Comunicações pelo descaso com que trataram
o processo de concessão de rádio à Fundação Educativa Radi-
odifusão Jovem Brasil. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.

105) - Processo 1415/17 – Projeto de Lei 66/17, do Verea-
dor Marcelo Galante Lopes da Cunha, altera a lei n° 2.310, de
18 de dezembro de 1997 (instalação de caçambas). Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

Explicação Pessoal
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Uma parceria entre o Fundo Social de
Solidariedade de Casa Branca e o Polo
Regional da Escola de Moda, Escola de
Beleza e o Centro de Geração de Renda
de São João da Boa Vista vai possibilitar
que a cidade receba em breve cursos gra-
tuitos na área da moda e beleza.

A Escola de Moda oferece gratuita-

Casa Branca irá receber cursos gratuitos de moda
mente cursos de capacitação e geração
de renda, como corte e costura, modela-
gem, malharia, decoupage, patchwork,
bordado a máquina e auxiliar de cabe-
leireiro.

De acordo com a presidente do Fun-
do Social, em breve Casa Branca também
será beneficiada com esses cursos gra-

tuitos que vai possibilitar a população
uma grande oportunidade de geração de
renda e emprego.

Outra conquista do Fundo Social de
Solidariedade para a população de Casa
Branca foi a participação no programa
"Melhor Viagem", do Governo do Esta-
do de São Paulo, por meio do Programa

Estadual São Paulo Amigo do Idoso.
Recentemente voluntárias do Clube

de Mães, juntamente com as mães dos
atiradores do Tiro de Guerra 02-066 tive-
ram a oportunidade de visitar os muni-
cípios de Serra Negra e Pedreira, conhe-
cendo pontos turístico, passando um dia
especial e agradável.

Voluntárias do Clube de Mães e mães dos atiradores foram para Serra Negra e PedreiraEm breve Casa branca terá Escola de Moda
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Pavimentação chega às ruas do bairro São João
A Prefeitura de Casa Branca deverá

entregar esta semana as obras de pavi-
mentação das ruas Marcos Teixeira, Alfre-
do Pinto Mendonça e Doze de Outubro,
do bairro São João. Após constantes via-
gens à Brasília, o governo municipal con-
seguiu recuperar uma verba que estava

praticamente perdida, o que resultou no
repasse de R$ 245.850,00 por meio de uma
emenda parlamentar do Deputado Fede-
ral, Baleia Rossi (PMDB), mais uma con-
trapartida de R$ 65.366,53 da prefeitura,
totalizando um investimento de R$
311.216,53 nessas obras de pavimentação.

A chegada do asfalto trouxe muita ale-
gria para os moradores. Marcos César Ma-
fra Moraes aproveitou a oportunidade para
agradecer a prefeitura pelo importante in-
vestimento. "Nos 34 anos que cresci e vivi
aqui, foram poucas obras realizadas. Que-
ria agradecer a administração que está pro-

porcionando isso aos moradores. Meus pais
sempre sonharam com essa obra', disse.

Marcos Antonio revelou as dificulda-
des em conviver com as ruas de terra. "A
poeira que convivíamos para as crianças
era o pior castigo e hoje o asfalto melho-
ra o trânsito e nossas vidas", disse.

Funcionários trabalham para finalizar a pavimentação

A Prefeitura Municipal de Casa Branca
está voltando seus olhos também para os
jovens da cidade. Por isso, em janeiro desse
ano criou o Conselho Municipal de Políticas
Públicas para a Juventude (CMPJUV), forma-
do por dez membros, sendo representantes
do Poder Público, sociedade civil organiza-
da e representantes da comunidade.

O CMPJUV tem como objetivo auxiliar
a gestão pública a efetivar, em âmbito
municipal, as políticas públicas para a
juventude, como a defesa dos direitos,
formação e capacitação.

Ruas do Bairro São João estão sendo pavimentadas

Prefeitura de Casa Branca quer construir um
Mapa da Juventude

Objetivo é desenvolver políticas públicas para os jovens de Casa Branca

No próximo dia 18 de setembro have-
rá uma reunião entre o prefeito, diretores
de Cultura e Educação, conselheiros do
CMPJUV e representantes juvenis para
apresentação de propostas objetivando a
construção de um Mapa da Juventude,
que vai possibilitar desenvolver diversas
ações efetivas para os jovens.

A ideia da Administração Municipal é
fazer com que os jovens participem da
vide política da cidade e desenvolver
ações que ajudem na capacitação e lazer
da juventude casa-branquense.


