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Casa Branca, 23 de março de 2018 EDIÇÃO 42/2018

Obra de
revitalização
das Praças da
Matriz e do
Rosário tem

início em Casa
Branca

A revitalização vai custar R$ 247.363,80,

segundo a Prefeitura

A Prefeitura de Casa Branca deu início nessa semana às obras
de Requalificação Urbanística das Praças Barão de Mogi Guaçu,
mais conhecida como Praça da Matriz e Praça Dr. Barreto, popu-
larmente conhecida como Praça do Rosário, ambas localizadas
no Centro da cidade.

Os recursos para execução das obras foram obtidos através
de um convênio firmado entre Prefeitura e Ministério do Turis-
mo no valor de R$ 243.750,00. A Prefeitura oferecerá R$ 3.613,80
de contrapartida.

A primeira etapa da ação está sendo feita na Praça da Matriz
e compreende as fases de implantação de canteiro e correção de
solos no entorno da praça que estão sendo afetados por raízes
de árvores de grande porte plantadas há muitos anos.

O projeto de requalificação das praças centrais prevê a re-
cuperação das áreas pavimentadas com adaptação dos passeios
para deficientes físicos; paisagismo; iluminação; sinalização; dre-
nagem e mobiliário urbano.

Segundo a Prefeitura, as obras fazem parte do projeto de
revitalização do Centro Histórico de Casa Branca, programas e
medidas executados pela atual administração com o objetivo de
impulsionar o setor turístico do município. Outras ações como a
demarcação do Roteiro Histórico Cultural já foram iniciadas tam-
bém buscando a revitalização do centro histórico. A promoção
de eventos culturais, de lazer, esportivos e gastronômicos fazem
parte do projeto.

A Prefeitura acredita que o investimento em turismo tem efei-
tos positivos para fomentar a economia e gerar empregos e renda.
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Atletas da terceira idade de Casa Branca
conquistam a melhor classificação no JORI

Casa Branca foi representada por

60 atletas com mais de 60 anos e obteve

a 17º colocação entre as 45 equipes

participantes

  A delegação de atletas da terceira idade de Casa Branca obte-
ve a melhor classificação nos Jogos Regionais do Idoso (JORI), este
ano. Na 22º edição da competição, na cidade de Limeira, sede oficial
do evento, a equipe casabranquese ficou em 17º na colocação final,
entre as 45 equipes participantes.  A cidade foi representada por 60
atletas com mais de 60 anos, divididos em nove modalidades: atletis-
mo; buraco; coreografia; dominó, dama, tênis de campo, dança de
salão, truco e vôlei adaptado. 

O Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca ressaltou a im-
portância da competição e o quanto é importante incentivar a prá-
tica esportiva e o reflexo disso na qualidade de vida destes atletas.
Acompanhar a prática esportiva e investir em melhorias para os nossos
atletas é uma preocupação da atual gestão municipal.

As cidades participantes do JORI 2018 
Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Americana, Amparo,

Araras, Arthur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Casa
Branca, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenhei-
ro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Holambra, Hortolândia, Irace-
mápolis, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Leme, Limeira, Mogi Guaçú, Mogi
Mirim, Morungaba, Nova Dessa, Paulínia, Pedreira, Pinhalzinho, Rio
Claro, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Ger-
trudes, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Serra Negra,
Sumaré, Tambaú, Tuiuti, Valinhos, Vargem Grande do Sul, Vinhedo

O que é o JORI?
Os Jogos Regionais do Idoso (JORI) são um conjunto de eventos

realizados no Interior, promovidos pelo Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em ativi-
dades esportivas, em parceria com as Secretarias: Juventude, Esporte
e Lazer, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, e apoio do muni-
cípio anfitrião. O JORI é dividido em oito regiões.

As modalidades
São 14 modalidades diferentes adaptadas para o público idoso,

tais como:
Bocha - Atletismo - Buraco - Coreografia - Damas - Dominó -

Danças de salão - Malha -Truco - Natação - Vôlei adaptado - Tênis de
mesa - Tênis - Xadrez.

Os objetivos
- Promover a integração do idoso na sociedade, por meio de

atividades físicas e desportivas;
- Conquistar o respeito das demais gerações;
- Sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da

pessoa idosa;
- Valorizar e estimular a prática de atividade física, como fator

de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas.

Atletas de Casa Branca que participaram do JORI

Uma das equipes de Buraco Equipe de Truco
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 PAUTA DOS TRABALHOS DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA,
DE 20/3/2018

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão
2) - Chamada regimental
3) - Ofício 378-A/2018, do Tribunal de Justiça do Estado, comunica

cópia de acórdão de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do inciso
VI do art. 6° da Lei Orgânica do Município. (À disposição)

4) – Mensagem 08/18, do Prefeito Municipal, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente da Prefeitura do Muni-
cípio de Casa Branca. (Leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação)

5) - Ofício 20/2018, da Prefeitura Municipal, encaminha cópia dos atos
do Executivo: leis 3.490, 3.491, 3.493, 3.494, 3.495, 3.496, 3.499, 3500 e 3.501,
de 5/3/2018, e Decretos 2.506, 2.507 e 2.508, de 7 e 8/3/2018. (À disposição)

6) - Ofício 14/2018, da Equipe de Vigilância Sanitária, encaminha lau-
dos de análises de água relativos a fevereiro de 2018. (À disposição)

Grande Expediente
7) - Indicação 30/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha,

solicita colocação de redutor de velocidade na altura do n° 556 da Rua Lúcio
Leonel.

8) - Indicação 31/18, dos vereadores Rubens Antonio Scapin e Marcelo
Galante Lopes da Cunha, solicita instalação de rotatória na Praça da Ma-
triz, esquina com a Avenida Dr. Francisco Nogueira de Lima, retirada do
semáforo do local e sua instalação na mesma avenida, na confluência com
a Alameda José Basilone Júnior.

9) - Indicação 32/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido
Azevedo, solicita recapeamento da Rua 24 de Fevereiro, Bairro São João.

10) - Indicação 33/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido
Azevedo, solicita colocação de redutores de velocidade nas ruas Alfredo Pinto
Mendonça e 12 de Outubro, com poste de iluminação e ampliação de ga-
leria pluvial na última.

11) - Indicação 34/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido
Azevedo, solicita troca de lâmpada no início da Rua Jorge Bonetti, Bairro
Senhor Menino.

12) - Requerimento 74/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes da
Cunha, solicita ao Prefeito Municipal contratação de professores de Educa-
ção Física para atividades esportivas com moradores das residências tera-
pêuticas e fisioterapeutas para acompanhamento.

13) - Requerimento 75/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes da
Cunha, solicita ao Prefeito Municipal cumprimento imediato da Lei n° 3.338/
2016.

14) - Requerimento 76/18, dos vereadores Rubens Antonio Scapin e
Marcelo Galante Lopes da Cunha, solicita informações ao Prefeito Munici-
pal sobre funcionamento do depósito de veículos apreendidos próximo ao
pedágio de Lagoa Branca.

15) - Requerimento 77/18, do Vereador José Renato Furlanetto Roma-
no, solicita à CPFL colocação de poste com iluminação na Rua Coronel Cas-
tro, altura do n° 671.

16) - Requerimento 78/18, do Vereador Antonio Benedito Ferreira,
solicita ao Prefeito Municipal que informe se houve remanejamento dos
servidores do setor de água e esgoto.

17) - Requerimento 79/18, do Vereador Antonio Benedito Ferreira,
solicita ao Prefeito Municipal que informe se já foram chamados os aprova-
dos em processo de seleção para o Departamento Municipal de Educação.

18) - Requerimento 80/18, do Vereador Antonio Benedito Ferreira,
solicita ao Prefeito Municipal que informe quem é o atual Diretor de Trân-
sito e se o senhor João Lúcio Coelho saiu do Quadro de Servidores.

19) - Requerimento 81/18, do Vereador Antonio Benedito Ferreira,
solicita ao Prefeito Municipal informações sobre obras de infraestrutura e
pavimentação no Distrito Industrial.

20) - Requerimento 82/18, do Vereador Antonio Benedito Ferreira,
solicita ao Prefeito Municipal que determine ao Departamento de Saúde
que informe sobre contratados pela Santa Casa que prestam serviços no
hospital e outras unidades municipais.

21) - Requerimento 83/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré), solicita envio de votos de congratulações ao Secretário de Estado
da Habitação, Rodrigo Garcia, e ao Deputado Estadual Jorge Caruso pela
conquista de 189 moradias populares para Casa Branca, conforme noticia-
do pelo Prefeito Municipal.

22) - Requerimento 84/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre possibilidade de
disponibilizar transporte para atender o senhor Nilton Gasparino e outras
vítimas de AVC em fazer fisioterapia.

23) - Requerimento 85/18, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita obtenção junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Vara do Trabalho de Mococa informações sobre valor da dívida consolidada
com precatórios e processos trabalhistas em andamento envolvendo a Pre-
feitura de Casa Branca.

24) - Requerimento 86/18, do Vereador Rogério Mendes, solicita à Mesa
Diretora esclarecimentos sobre fundamentação jurídica para o suposto “tran-
camento” de pauta promovido pelo Prefeito municipal em 2017 quando da
apreciação da matéria relacionada à concessão dos serviços de água e esgo-
to.

25) - Requerimento 87/18, do Vereador Alberto Zogbi Filho, solicita ao
DER que reveja a velocidade aplicada à rodovia que liga Vargem Grande
do Sul a São Sebastião da Grama.

26) - Requerimento 88/18, do Vereador Alberto Zogbi Filho, solicita
envio de agradecimentos ao ex-Deputado Guilherme Campos, Presidente
dos Correios, pelo empenho na disponibilização do Programa Internet Para
Todos.

27) - Requerimento 89/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal informações sobre pavimentação e
outras obras na Rua Jorge Bonetti.

28) - Requerimento 90/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal informações sobre programação de
execução de obras de pavimentação, guias e galerias na Rua Duque de
Caxias.

29) - Requerimento 91/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal informações sobre programação de
diversas obras de pavimentação, guias e galerias em ruas do Parque São
Paulo.

30) - Requerimento 92/18, dos vereadores Antonio Benedito Ferreira,
Carlos Roberto Rodrigues de Lima, José Anderson Pereira dos Santos (Jota)
e Rogério Mendes, solicita instauração de Comissão Especial de Inquérito
para apurar denúncias de irregularidades apontadas pelo senhor José
Geraldo Fignotti quanto à intervenção da Santa Casa de Misericórdia,
desativação do centro cirúrgico do hospital e prejuízos havidos à popula-
ção.

31) - Requerimento 93/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre contratação de ser-
viços para regularização das pajens.

32) - Requerimento 94/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre a provisão do setor
de Educação municipal.

33) - Requerimento 95/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre estudos para tercei-
rização da merenda escolar.

34) - Requerimento 96/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações e cópias do contrato e
processo de licitação para a obra de pavimentação da Rua Altino Arantes.

35) - Requerimento 97/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre doação de roupas
novas recebidas do Fundo de Solidariedade do Estado em 2017.

36) - Requerimento 98/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre lançamento de da-
dos no Portal Transparência da municipalidade e levantamento de gastos
em 2017 no Departamento de Assistência Social e chefia de gabinete.

37) - Requerimento 99/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações de todos os gastos com
publicidade no ano de 2017.

38) - Requerimento 100/18, do Vereador Carlos Roberto Rodrigues de
Lima, solicita ao Prefeito Municipal cópia de convênio com o PAC e informa-
ções sobre utilização de máquinas nos exercícios de 2016 e 2017.

39) - Requerimento 101/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente
Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que informe se é possível
construir galeria de água na Avenida Coronel Castro, altura do n° 287.

40) - Requerimento 102/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente
Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre possibi-
lidade de ampliação da Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira em
terreno doado pelo senhor Florindo Barione.

41) - Requerimento 103/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente
Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre aumen-
to do valor de expedição de alvarás para os taxistas.

42) - Requerimento 104/18, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita ao Prefeito Municipal que informe situação das 189 ca-
sas populares a serem construídas e cópia da documentação relativa.

43) - Anteprojeto de Lei 16/18, dos vereadores Marcelo Galante Lopes
da Cunha e Rubens Antonio Scapin, cria o Conselho de Preservação do Pa-
trimônio Arquitetônico e Cultural do município de Casa Branca – Conppac/
Casa Branca. (Envio ao Prefeito Municipal)

44) – Projeto de Decreto Legislativo 01/18, do Vereador Rogério Men-
des, concede Diploma de Mérito Comunitário aos dez servidores munici-
pais mais antigos da Prefeitura Municipal de Casa Branca. (Envio à Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação)

45) – Projeto de Lei 27/18, do Vereador José Cláudio Martins dos Reis
(Jacaré) e outros, dispõe sobre jornada de trabalho dos servidores públicos
lotados no Departamento Municipal de Saúde. (Envio à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação)

46) – Projeto de Lei 28/18, dos vereadores Marcelo Galante Lopes da
Cunha e Rubens Antonio Scapin, estabelece normas de proteção do patri-
mônio cultural do município de Casa Branca e seu respectivo procedimen-
to. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

47) – Projeto de Lei 29/18, dos vereadores Rubens Antonio Sca-
pin e Marcelo Galante Lopes da Cunha, dá nova redação à Lei n°
972/1979 e revoga as leis 2.043/1994, 2.059/1994, 2.342/1998 e 2.476/

2001. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
48) – Projeto de Lei 30/18, do Vereador Marcus Vinícius Parente

Querido Azevedo, dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de cer-
tidão negativa de atendimento na rede pública e privada de Saúde
de Casa Branca, e dá outras providências. (Envio à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação)

Ordem do Dia
49) - Processo 1820/17 – Projeto de Lei 97/17, do Vereador Rogé-

rio Mendes, dispõe sobre a Contribuição Para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal
e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. 1ª discussão.

50) - Processo 2176/17 – Projeto de Lei 120/17, do Vereador Ro-
gério Mendes, institui o Diário Oficial Eletrônico do Município – e-
DOM, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação pela transformação em anteprojeto de lei.

51) - Processo 2185/17 – Projeto de Lei 129/17, do Vereador Ro-
gério Mendes, dispõe sobre o parcelamento do pagamento do ITBI
– Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, e dá outras provi-
dências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª
discussão.

52) - Processo 2188/17 – Projeto de Lei 132/17, dos vereadores
Marcelo Galante Lopes da Cunha e Rubens Antonio Scapin, torna
obrigatória a instalação e manutenção de abrigos em pontos de
ônibus, conforme especifica. Pareceres: Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transpor-
tes e Meio Ambiente pela transformação em anteprojeto de lei.

53) - Processo 2190/17 – Projeto de Lei 134/17, do Vereador Mar-
celo Galante Lopes da Cunha, obriga as instituições da rede muni-
cipal de ensino a disponibilizar alimentação especial para alunos
portadores de intolerância à lactose. Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação pela transformação em anteprojeto de lei.

54) - Processo 112/18 – Mensagem 03/18, do Prefeito Municipal,
dispõe sobre concessão de bolsas de estudo em cursos técnicos ao
Colégio Innovare. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. 1ª discussão.

55) - Processo 139/18 – Projeto de Lei 13/18, dos vereadores José
Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Enivaldo Willian da Silva (Mi-
nhoka), Antonio Benedito Ferreira, Rogério Mendes, José Anderson
Pereira dos Santos (Jota), Carlos Roberto Rodrigues de Lima e Alber-
to Zogbi Filho, autoriza o Prefeito Municipal a utilizar verba de
outorga onerosa da concessão dos serviços de água e esgotamento
sanitário de Casa Branca, conforme especifica. 2ª discussão.

56) - Processo 141/18 – Projeto de Lei 14/18, dos vereadores José
Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Antonio Benedito Ferreira, Rogé-
rio Mendes, José Anderson Pereira dos Santos (Jota), Enivaldo Willi-
an da Silva (Minhoka), Carlos Roberto Rodrigues de Lima e Alberto
Zogbi Filho, dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1° da Lei
n° 3.414, de 28 de setembro de 2017 – Serviço de Transporte de
Passageiros em Veículos de Aluguel – Táxi. 2ª discussão.

57) - Processo 180/18 – Projeto de Lei 15/18, dos vereadores José
Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Antonio Benedito Ferreira, Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, Enivaldo Willian da Silva (Minhoka),
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), Alberto Zogbi Filho e Rogé-
rio Mendes, dispõe sobre reserva de local para instalação de comér-
cio ambulante no recinto do pátio da Estação Velha. 2ª discussão.

58) - Processo 181/18 – Projeto de Lei 16/18, dos vereadores José
Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Antonio Benedito Ferreira, Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, Enivaldo Willian da Silva (Minhoka),
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), Alberto Zogbi Filho e Rogé-
rio Mendes, dá nova redação aos artigos 1° e 2° da Lei n° 3.416, de
26 de outubro de 2017. 2ª discussão.

59) - Processo 271/18 – Projeto de Resolução 01/18, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, institui a concessão do
Título de Policial Padrão e dá outras providências. Parecer da Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

60) - Processo 285/18 – Mensagem 07/18, do Prefeito Municipal,
concede reajuste para reposição de perdas dos vencimentos dos ser-
vidores municipais ativos. Parecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. 1ª discussão.

61) - Processo 314/18 – Moção de Pesar 02/18, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), pelo falecimento do senhor Ori-
valdo Rodrigues Martins. Parecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação.

62) - Processo 315/18 – Projeto de Lei 23/18, da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos
servidores públicos municipais ativos da Câmara Municipal de Casa
Branca e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação. 1ª discussão.

63) - Processo 25/18 – Projeto de Lei 25/18, de autoria de todos
os vereadores da Câmara Municipal, faz modificações na Lei n° 1.111,
de 25 de maio de 1981 – plano extraordinário de pavimentação as-
fáltica. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª
discussão.

Explicação Pessoal
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 RESOLUÇÃO 01
DE 21 DE MARÇO DE 2018

INSTITUI A CONCESSÃO DO TÍTULO DE POLICIAL
PADRÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Presi-
dente promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Câmara Munici-
pal de Casa Branca, o título de “Policial Padrão”, a ser ou-
torgado aos profissionais da Polícia Militar e da Polícia Civil
que prestam serviços neste município, não ultrapassando
o número de 01 (uma) indicação por instituição.

Art. 2°. A homenagem será prestada anualmente, no
mês de abril, na semana do dia 21 (Dia das Polícias), em
sessão solene.

Art. 3°. Farão jus ao título de Policial Padrão os profis-
sionais que se destacarem por serviços prestados à comu-
nidade, os quais deverão ser indicados até 60 (sessenta) dias
antes da semana alusiva pelos respectivos responsáveis das
instituições.

Parágrafo único. As indicações deverão estar acompa-
nhadas de biografia e histórico das atividades que motiva-
ram a escolha.

Art. 4°. As despesas decorrentes desta lei correrão por
conta de dotação própria consignada no orçamento vigen-
te, suplementadas se necessário.

Art. 5°. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Casa Branca, 21 de março de 2018.

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR MARCUS VINÍCIUS
PARENTE QUERIDO AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018

PROCESSO nº 39/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação

de serviço de destinação final dos resíduos sólidos domici-
liares e comerciais (Classe II B), para o período de 06 (seis)
meses, gerados no município de Casa Branca-SP, em ater-
ro sanitário/industrial, devidamente licenciado.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas
do dia 06/04/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 -
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo 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, 22.03.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

PROCESSO nº 37/2018
Objeto: Registro de Preços para aquisição de insulinas

para o Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preven-
tiva para atendimento a liminares.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 05/04/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na 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 Alti-
no Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.
Casa Branca, 22.03.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

PROCESSO nº 38/2018
Objeto: Registro de Preços para aquisição de pó de café e

açúcar cristal para a Prefeitura Municipal de Casa Branca.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do

dia 05/04/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo
dia indicado às 14hs. 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, 22.03.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a quem
possa interessar que com referência ao Pregão Presencial nº
22/2018, Processo nº 34/2018 -OBJETO: Registro de Preços para

eventual contratação de serviço de transporte dos resíduos
sólidos domiciliares coletados pela Prefeitura Municipal de
Casa Branca/SP em sua área de transbordo até área de trans-
bordo do aterro sanitário licenciado na cidade de Arceburgo-
MG, informamos que o referido Pregão Presencial foi REVO-
GADO, tendo em vista que houve um equívoco na descrição
do objeto.

Casa Branca, 22.03.2018

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018  - PROCESSO nº 36/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS SERVIDO-
RES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia
04/04/2018. 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 - Es-
quina 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 Alti-
no Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 20.03.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018  - PROCESSO nº 34/2018

Objeto:Registro de Preços para eventual contratação de servi-
ço de transporte dos resíduos sólidos domiciliares coletados
pela Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP em sua área de
transbordo até área de transbordo do aterro sanitário licenci-
ado na cidade de Arceburgo-MG, de acordo com as especifica-
ções técnicas constantes no Anexo I.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia
03 de abril de 2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 -
Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Protocolo.
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 -
Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca. sp.gov.br
ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua
Altino Arantes, centro, Setor de Licitações.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 19.03.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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A Prefeitura de Casa Branca assinou semana passada um
convênio com o Governo do Estado para aquisição de nova
ambulância. Somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2018,

Atenção futuras
mamães!!!

A Prefeitura de Casa Branca, através
do Fundo Social de Solidariedade, vai ofe-
recer um curso para gestantes. O objeti-
vo da oficina é orientar pais e familiares
sobre os cuidados básicos para uma ges-
tação saudável e como esperar a chegada
do bebê de forma mais tranquila.

Lembre-se que a gestação é um mo-
mento único na vida da mulher e requer
atenção e cuidados.

Participe. O curso terá início no dia 11
de abril.

Prefeitura assina convênio para
aquisição de nova ambulância no

valor de R$ 150 mil

Confraternização

Evento foi promovido pela Prefeitura, por meio do CAPS Almoço de confraternização

Assinatura do convênio para a nova ambulância

três mil pacientes, com acompanhantes, foram transportados
para unidades de saúde de Casa Branca e de outras cidades
pela Prefeitura.

A Prefeitura de Casa Branca, através do
CAPS, ofereceu um almoço de confraterniza-
ção para estimular a convivência social en-

tre os 47 moradores das Residências Tera-
pêuticas do município.

Atualmente o município possui oito mo-

radias, destinadas a pessoas com transtornos
mentais que passaram por internações psiqui-
átricas e estão impossibilitadas de retornar às

suas famílias de origem. A equipe do CAPS tra-
balha diariamente na reabilitação psicossoci-
al e resgate da cidadania dos moradores.
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A Prefeitura de Casa Branca assinou no dia 12 de março o
termo de adesão ao programa Internet para Todos junto ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MC-
TIC). O programa trará internet à Casa Branca principalmente
aos pontos com maior dificuldade de acesso, com conectividade
a custo zero.

A Prefeitura informou que os Distritos de Lagoa e Venda
Branca e Cocais e algumas praças públicas serão beneficiados
com internet banda larga.  Nesses locais a dificuldade de acesso
das pessoas à internet é maior.

A conexão à banda larga oferecida pelo Internet para Todos
será feita por meio de satélite de propriedade do governo brasi-
leiro.

Casa Branca adere ao 'Internet para Todos'
Iniciativa quer levar conectividade

 para localidades sem ou com

 acesso deficitário à internet

Os alunos da Escola Municipal CAIC,
de Casa Branca, aprenderam de forma di-
vertida como combater o Aedes aegypti.
Na última segunda-feira, 19 de março, eles
assistiram a uma esquete teatral sobre o
mosquito transmissor da Dengue, Febre
Chikungunya e Zika Vírus. A atividade in-
tegra os Programas de Combate ao Aedes
aegypti e de Saúde Escolar (PSE), uma ini-
ciativa da Prefeitura, através das secreta-

Teatro ensina crianças sobre o combate ao
mosquito Aedes aegypti

rias de Saúde e Educação. A peça foi apre-
sentada por agentes do ESF do João de Oli-
veira e contou com a participação também
de alunos.

Com uma linguagem lúdica, eles ensi-
naram as crianças a evitar a proliferação do
mosquito e os sintomas das doenças trans-
mitidas por ele. Segundo a Diretoria de
Saúde, “as crianças que participam do pro-
grama transformam-se em multiplicado-

ras daquilo que aprendem. Elas levam para
casa a informação, e acabam fiscalizando
se a família está agindo de maneira corre-
ta”, comentou a direção da Saúde do muni-
cípio.

Dando continuidade a campanha du-
rante toda a semana, os alunos vão rece-
ber orientações para recolherem objetos
que possam ser transformados em possí-
veis criadouros para o mosquito, durante

o trajeto da escola até suas casas.
De acordo com a Prefeitura, indepen-

dente da época do ano os agentes continu-
am o trabalho preventivo nos bairros de
Casa Branca e o papel da população como
fiscalizadora é fundamental.

Para denunciar possíveis criadouros
ligue na Vigilância Sanitária - Fone:  (19)
3674 0246.

Teatro ensinou sobre a transmissão do mosquito da dengueAlunos participaram da encenação
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Nesta semana a administração munici-
pal, através do Departamento de Obras exe-
cutou duas importantes melhorias no centro
da cidade. A avenida Ganymedes José foi ilu-
minada e a rua Altino Arantes recapeada. As
obras foram executadas com recursos pró-
prios da Prefeitura.

Segundo o Departamento de Obras, fo-
ram colocados 17 postes de luz em 400m da
Avenida Ganymedes José. O local agora con-
ta com mais segurança para transeuntes e
motoristas que passam pela via. Na rua Alti-
no Arantes foi feita a regularização da via de

Infraestrutura: Prefeitura ilumina avenida
Ganymedes José e recapeia Altino Arantes

paralelepípedo, para em seguida receber cer-
ca de 334 m³ de capa asfáltica quente, pro-
porcionando mais tranquilidade para os ve-
ículos e pedestres trafegarem.

No final do ano passado, a rua Coronel
José Júlio, popularmente conhecida como rua
da Estação,  passou pelo mesmo processo.

A administração municipal lembrou
também que as ruas centrais são de grande
circulação de veículos e pedestres e há algum
tempo não ofereciam boas condições para o
tráfego intenso diário, apresentando acentu-
ados desnivelamentos entre os blocos, que

além de danos aos veículos, ofereciam riscos
de acidentes, principalmente para conduto-
res de motocicletas. Outro ponto elencado
foi a dificuldade, nos dias atuais, de encon-
trar mão-de-obra qualificada para reposição
dos blocos de pedra, um serviço artesanal,
demorado e caro.

 A maneira mais adequada para resolver
estes pontos foi o recapeamento, utilizando
o paralelepípedo como contra piso. Um pro-
cedimento mais rápido e mais viável finan-
ceiramente, com ótimo resultado final, dis-
se a Prefeitura Municipal.

A intenção da atual administração é re-
capear outras ruas do centro da cidade pro-
porcionando aos veículos e pedestres mais
segurança nas ruas centrais de grande mo-
vimento, mas não esquecendo o lado his-
tórico que os calçamentos de pedra repre-
sentam para a memória histórica da cida-
de. Por isso a Prefeitura irá manter os pi-
sos originais no Instituto da Educação, nas
Praças Barão de Mogi Guaçu, do Rosário e
Rui Barbosa, locais que  vão passar  a rece-
ber  manutenção dos paralelepípedos em
breve.

Equipe da Prefeitura trabalhando na Rua Altino Arantes Altino Arantes recebeu obra de recapeamento

Avenida recebeu 17 postes de luz Nova iluminação da Avenida Ganymedes José


