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EDIÇÃO 12/2017

O Departamento de Cultura da Pre-
feitura de Casa Branca convida todas as
pessoas que trabalham com produtos
da jaboticaba, derivados e produtores
da jaboticaba para conhecerem a nova
Rota Turística do município, que será
apresentada na próxima segunda-feira,
28 de agosto, às 18h, na Praça Rui Bar-
bosa, 56, no Centro.

Conhecida como a Capital Estadual da
Jaboticaba, Casa Branca é o único muni-
cípio do Estado de Estado de São Paulo que
recebe o turista para visitação no pomar.
Por safra estima-se 1.745.600 quilos colhi-
dos da fruta.

No ano passado a cidade recebeu mil

Comerciantes e produtores da Jaboticaba são
convidados para conhecer nova Rota Turística

visitantes que foram conhecer a fruta e
adquirir produtos feitos pelos comercian-
tes como geleias, licores, caldas e doces.

A expectativa para esse ano é tripli-
car esse número, uma vez que a Prefeitu-
ra de Casa Branca irá realizar diversos
eventos para promover a jaboticaba e a
cidade. A atual administração municipal
tem investido no turismo e em ações para
promover a cidade, com o objetivo de fo-
mentar o comércio e fortalecer a economia
da cidade.

Todas as pessoas que trabalham com
a jaboticaba estão convidadas para par-
ticiparem da reunião de apresentação da
nova Rota Turística de Casa Branca.

Nova Rota Turística será apresentada nesta segunda-feira

Município é conhecido como a Capital da Jaboticaba no Estado de São Paulo
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Distribuição Gratuita

P O R T A R I A   Nº. 6.189

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA
BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.81, ITEM   VIII   DA   LEI   ORGÂ-
NICA     DO MUNICÍPIO, E DE     CONFORMIDADE COM O ART. 3º.DE-
CRETO NO. 2.464 de 17 de agosto de 2017.

RESOLVE nomear os membros que constituirão o Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Casa Bran-
ca (COMDES).
como segue: -

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

MATHEUS GOMES COELHO – RG 41.869.026-1

LETÍCIA ZONFRILE BARBOSA – RG 33.629.015-9 – CAU 157082-0

ANDRÉ BISTAFFA – RG 33.685.410-9

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVA – RG – 25.085.731-5

MIGUEL ZEIDAN BESERRA – RG 30.997.004-0

JOSÉ GERALDO CARVALHO FIGUEIREDO – RG 9.826.485

MARIALDA LUIZA RODRIGUES CARVALHO – RG 8.645.095

LUZMARINA DE OLIVEIRA COSTA DE ANDRADE – RG 35.121.769-1

ANGELA FAGAN – RG 20.199.149

JOÃO TREBESQUI – RG 17.941.090

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

JOSÉ MENEZELLO NETO – RG 5.556.741, CREA No.060065115-6
SÉRGIO LUIZ PORFÍRIO – RG 1.170.698-2

           SÉRGIO LUIZ OLIVEIRA – RG 44.607.430-5
ELIEL ANTONIO VIEIRA – RG 15.927.611

IVANILDE MOREIRA- RG 16.385.544-4
CARLOS ALBERTO BARIONI –RG 7.641.354

ROBERTO MINCHILLO – RG 3.144.894
GIULIANO MARCUS GIACON RG 20.079.504

JOÃO CONTIN FILHO RG 5.247.906
VITOR DE FARIA ROCHA CARVALHO RG 46.016.138-6

          Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO  N°.  2.463 de  15 de  agosto  de  2017.
Institui o FÓRUM Municipal de Educação e dá outras providênci-

as.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas por lei, nos termos do art. 81, VIII
da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei nº 13.005, que institui o Plano Nacio-
nal de Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar mecanis-
mos de planejamento educacional participativo que garantam o
diálogo e a participação democrática como fundamentos;

CONSIDERANDO a competência do Município na coordena-
ção da política municipal de educação, articulando os diferentes
níveis e sistemas; e

CONSIDERANDO as definições municipais do Plano Munici-
pal de Educação, Lei nº 3.297, de 17 de dezembro de 2015,

DECRETA:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Departamento Munici-

pal de Educação - DME, o FÓRUM Municipal de Educação (FME), de
caráter permanente, com a finalidade de coordenar as conferênci-
as municipais de educação, acompanhar e avaliar a implementa-
ção de suas deliberações e promover as articulações necessárias
com os correspondentes fóruns intermunicipais, estaduais e naci-
onal de educação.

Art. 2º Compete ao FME:
I - Convocar, planejar e coordenar a realização de Conferênci-

as Municipais de Educação, bem como divulgar as suas delibera-
ções;

II - Elaborar seu Regimento Interno, bem como das Conferên-
cias Municipais de Educação;

III – Oferecer suporte técnico para organização dos fóruns e
conferências de educação;

IV – Acompanhar e avaliar o processo de implementação das
deliberações das conferencias nacionais e estaduais de educação

V – Zelar para que as Conferências Municipais de Educação
sejam articuladas com as Estaduais e Federais;

VI - Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Muni-
cipal de Educação;

VII – Planejar e organizar espaços de debate sobre as políti-
cas nacional, estadual e municipal de educação no âmbito do Mu-
nicípio.

Art. 3o O FME será integrado por membros representantes
dos seguintes órgãos e entidades:

I – (1) um Representante do Departamento Municipal de Edu-
cação, indicado pelo poder executivo;

II – (1) um Representante do Núcleo de Supervisão Escolar, do
Sistema Municipal de Educação, indicado pelo Diretor Municipal
de Educação;

III- (1) um Representante do Núcleo Técnico – Pedagógico, do
Sistema Municipal de Educação, indicado pelo Diretor Municipal
de Educação;

IV – (1) um Representante dos Gestores das Unidades Escola-
res, do Sistema Municipal de Educação, indicado pelo Diretor Mu-
nicipal de Educação;

V – (1) um Representante da Divisão Municipal de Finanças;
VI – (1) um Representante do Departamento Municipal de Cul-

tura;
VII - (1) um Representante do Departamento Municipal de Meio

Ambiente;
VII – (1) um Representante do Departamento Municipal de Pro-

moção Social;
VIII - (1) um Representante do Departamento Municipal de Saú-

de
IX – (1) um Representante da Vara da Infância e da Juventu-

de;
XI - (1) Representante da Diretoria de Ensino, indicado pelo

Dirigente Regional de Ensino;
XII - (1) um Representante dos Diretores das Escolas Estadu-

ais de Educação Básica, indicado pelo Dirigente Regional de Ensi-
no;

XIII – (1) um Representante do Conselho Municipal de Educa-
ção;

XIV – (1) um Representante do Conselho do FUNDEB;
XV – (1) um Representante do Conselho de Alimentação Esco-

lar;
XVI - (1) um Representante do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e Adolescente;
XVII - (1) um Representante do Conselho Tutelar;
XVIII – (1) um Representante do Conselho Municipal de Segu-

rança Pública;
XIX (1) um Representante do CREAS
XX- (1) um Representante do CRAS
XXI – (5) cinco Representantes dos Professores do Sistema Mu-

nicipal de Ensino; sendo (1) um representante da Educação Infantil
(Creche), (1) um representante da Educação Infantil (Pré–Escola), (1)
um representante do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano, (1) um re-
presentante do Ensino Fundamental – Educação de Jovens e Adul-
tos e (1) um representante da Educação Especial-AEE eleitos por
seus pares

XXII - (1) dois representantes dos Professores da Rede Estadu-
al de Ensino;

XXIII – (1) um Representante da Escola Técnica;
XXIV – (1) um Representante das Escolas Particulares;
XXV - (1) um Representante de Instituições e Associações Fi-

lantrópicas;
XXVI – (1) um Representante de Instituição de Ensino Superior;
XXVII – (1) um Representante do Conselho Escolar;
XXVIII – (1) um Representante da Associações de Pais e Mes-

tres;
XXIX– (1) um Representante do Sindicato e Associação dos Ser-

vidores Públicos Municipais;
XXX – (1) um Representante dos Movimentos Sociais;
XXXI - (1) um Representante do CPP;
XXXII - (1) um Representante da APEOESP;
XXXIII - (1) um Representante da UNDIME.
§1º Os representantes e seus respectivos suplentes serão no-

meados por ato do chefe do executivo, após indicação ou consulta
aos respectivos órgãos e entidades.

§2º Os membros do FME poderão definir critérios para exclu-
são ou inclusão de representantes de outros órgãos e entidades.

Art. 4o O mandato dos membros do FME será de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução.

§ 1o O mandato dos membros do FME extinguir-se-á sempre
em 30 de março dos anos pares, ainda que, por retardamento na
indicação, nomeação ou posse, venha a ter duração inferior a 4
(quatro) anos.

§ 2o O mandato está vinculado à respectiva entidade, confor-
me artigo 3º desta Lei.

§ 3o O membro nomeado para constituição do FME pode inter-
romper seu mandato, a qualquer tempo, se assim o desejar, apre-
sentando tal solicitação ao presidente deste.

Art. 6o Ocorrendo vaga no FME, será nomeado novo membro,
respeitado o disposto no artigo 3º, que completará o mandato do
seu antecessor.

Art. 7o A Comissão nomeada deverá eleger entre si: um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário para organização e regis-
tro dos encontros relacionados ao Fórum.

Art. 8o A estrutura e os procedimentos operacionais serão de-
finidos no seu Regimento Interno, aprovados em reunião convoca-
da para este fim, observadas as disposições do presente Decreto.

Parágrafo único: Até a aprovação de seu Regimento Interno, o
FME será coordenado pelo Dirigente Municipal de Educação, ad re-
ferendum.

Art. 9o O FME terá o funcionamento permanente e se reunirá
ordinariamente a cada dois meses, ou extraordinariamente, por con-
vocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos
seus membros.

Art. 10 A participação no FME será considerada de relevante
interesse público e não será remunerada.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
Prefeito Municipal

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017 - PROCESSO nº 111/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL E CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do

dia 04/09/2017. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 22.08.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 07
DE 16 DE AGOSTO DE 2017

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CASA-BRANQUENSE AO DR.
MARCOS TADEU RIOLI, 2° PROMOTOR PÚBLICO DA COMARCA DE
CASA BRANCA – SP.

O Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO,  Presidente da Câmara
Municipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que o Plenário aprova e ele promulga o seguinte DECRETO
LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedido ao Dr. Marcos Tadeu Rioli, 2° Promo-
tor Público da Comarca de Casa Branca, o Título de Cidadão Casa-
branquense.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Câmara Municipal de Casa Branca, 16 de agosto de 2017.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO
Presidente

• Operadora de caixa (c/ experiência)       

• Garçom 

• Garçonete 

• Balconista (mulher - com experiência em Photoshop) 

• 2 Balconistas (mulher - disponibilidade de horário) 

• Cozinheira (c/ experiência)   

• Serviços Gerais (masculino - acima de 21 anos) 

• 2 Vendedores  (c/ experiência) 

• 6 Vendedoras (c/ experiência acima de 1 ano) 

• 2 Açougueiro (c/ experiência em desossa e atendimento ao públi-
co)  

• 3 Motoboy (homem – idade 20 a 35 anos – habilitação A/B –
disponibilidade de horário – conhecer bem a cidade) 

• Operador de Maquina CNC (experiência) 

• Sorveteiro Ambulante (Gellu’s e Cuca Fresca) 

• Técnico ou Auxiliar de Enfermagem - Vagas para home care,
atendimento domiciliar início imediato. (Necessário ter experiên-
cia com traqueotomia e Gastrostomia, e possuir COREN ATIVO).
enviar currículo p/: saudecompanyrh@gmail.com 

• Eletricista automotivo (CNH - experiência) 

• 3 Manicure (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mau-
ro) 

• Depiladora (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mau-
ro) 

• 6 Serviços Gerais (mulher – acima de 30 anos) 

•  Auxiliar Administrativo (unissex - c/ experiência) 

• 50 vagas p/ telemarketing (premiertrabalhoemcasa.com.br ou
0800 340 1000 opção 11 código 2225219 - acima de 18 - compu-
tador próprio) 

• Programa CIEE de Pessoas com Deficiências (Área Administrati-
va – Ensino Médio: cursando ou completo – trabalhar em Santa
Cruz das Palmeiras e região -  enviar currículo com Assunto:   PCD
  - email: pecampinas@ciee.org.br)
• Inscreva-se pela internet no “Programa Jovem Aprendiz 2017”
(jovens de 14 a 24 anos) 

  

Atualizado em: 24/08/2017

Por: Adriana M. Zanchetta

DECRETO n• 2.464 de 17 de agosto de 2017

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO SUSTENTÁVEL DE CASA BRANCA – COMDES.

Marco César de Paiva Aga, Prefeito Municipal de Casa Bran-
ca, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 81,
VIII, da Lei Orgânica do Município de Casa Branca,

DECRETA:

Art 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico Sustentável de Casa Branca (COMDES).

Art 2º. O COMDES é um órgão consultivo, de orientação e
assessoramento ao Prefeito, com atribuições de:

 • propor diretrizes para políticas de desenvolvimento eco-
nômico sustentável,

 • apoiar a captação e implantação de novas atividades
econômicas na cidade

 • propor a modernização da estrutura da administração
municipal com o objetivo de estimular o desenvolvimento eco-
nômico da cidade

 • auxiliar o prefeito na coordenação dos trabalhos que ori-
entarão as ações do Governo Municipal na elaboração da mo-
dernização do Plano Diretor da Cidade

 • ser um espaço de debate e diálogo com a sociedade so-
bre o desenvolvimento econômico  ambientalmente sustentável
de Casa Branca;

 • propiciar a cooperação e a aproximação entre a iniciati-
va privada e a administração municipal na formulação de polí-
ticas desenvolvimento econômico sustentável

Art. 3º. O COMDES será paritário e terá seus componentes
indicados pelo Prefeito Municipal, com mandato de dois anos,
renovável, com sua composição contemplando os diversos seto-
res privados da cidade.

Art. 4º. O COMDES será presidido pelo Prefeito Municipal
e ficará vinculado ao Gabinete do Prefeito, que será responsá-
vel por garantir sua estrutura de funcionamento assim como o
apoio burocrático.

Art.5º. Os membros do COMDES exercerão suas funções de
forma gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de
natureza pecuniária.

Art. 6º. O COMDES estabelecerá, no máximo até três meses
de sua constituição, o regimento interno que organizará seu fun-
cionamento.

Art. 7º. Revogadas as disposições em contrário, este Decre-
to entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de agosto de 2017.

PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta

Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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O Centro de Atenção Integral à Cri-

ança (CAIC) Profª Stela Stefanini Bacci,

em Casa Branca recebe o Programa “A

União faz a Vida”, da Sicredi União PR/

SP. Em parceria com a Prefeitura Muni-

cipal de Casa Branca, por meio do De-

partamento de Educação, esta é a quar-

ta cidade da regional Centro Leste Pau-

lista a receber a principal iniciativa de

responsabilidade social da instituição

financeira cooperativa.

O Programa “A União faz a Vida”

tem como objetivo promover valores de

cooperação e cidadania entre crianças

e adolescentes, por meio de práticas de

educação cooperativa. As ações têm

como protagonistas os alunos, educa-

dores, a família e toda a comunidade en-

volvida nas atividades.

Ao todo, 17 mil educadores e mais

de 215 mil alunos, de aproximadamen-

te 1.400 escolas, participam do progra-

ma atualmente, em âmbito nacional.

No Paraná, São Paulo e Rio Janeiro, está

presente em mais de 100 municípios,

contemplando cerca de 420 escolas,

5.300 educadores, 62.500 crianças e

adolescentes e 24 cooperativas. Em

Programa “A União faz a Vida” irá atender o Centro
de Atenção Integral à Criança em Casa Branca

Casa Branca, 64 educadores irão parti-

cipar do programa na unidade CAIC que

possui 427 alunos.

Segundo Gisely Almeida, assessora

de Programas Sociais da Sicredi União

PR/SP e coordenadora do programa, du-

rante a implantação do programa uma

assessoria pedagógica será oferecida aos

docentes para que possam desenvolver

ações junto aos alunos em sala de aula.

“Não proporcionamos custo nenhum

para as prefeituras onde atuamos e tra-

balhamos sempre dentro do currículo e

com materiais existentes nas escolas”,

informou.

Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente participará do programa de ação e cidadania


