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EDIÇÃO 11/2017

O Departamento de Cultura da Prefeitu-
ra de Casa Branca vai realizar uma reunião
no próximo dia 28 de agosto, às 18h, em sua
sede, localizada na Praça Rui Barbosa, 56,
no Centro, para apresentação da Rota da Ja-
boticaba. Estão convidados para participar
da reunião pessoas que trabalham com pro-
dutos da jaboticaba, derivados e produto-
res da jaboticaba.

Casa Branca é conhecida como a Capi-
tal da Jaboticaba, conforme Lei Estadual

Prefeitura convida comerciantes e produtores de
Jaboticaba para conhecer nova Rota Turística

15.903, de julho de 2013 e a atual adminis-
tração municipal tem investido no turismo
e em ações para promover a cidade, com o
objetivo de fomentar o comércio e fortale-
cer a economia da cidade.

O município é o único do Estado de Es-
tado de São Paulo que recebe o turista para
visitação no pomar. Por safra estima-se
1.745.600 quilos colhidos da fruta.

No ano passado a cidade recebeu mil vi-
sitantes que foram conhecer a fruta e ad-

quirir produtos feitos pelos comerciantes
como geleias, licores, caldas e doces.

A expectativa para esse ano é triplicar
esse número, uma vez que a Prefeitura de
Casa Branca irá realizar diversos eventos
para promover a Jaboticaba e a cidade.

 Plantio de jaboticabas de Lagoa Branca

Reunião vai acontecer na sede
do Departamento de Cultura
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Distribuição Gratuita

Com o objetivo de garantir o direito à
educação de qualidade e cuidados bási-
cos desde a primeira infância, a Prefeitu-
ra de Casa Branca retomou as obras da
creche escola Proinfância, no bairro Chá-
cara Boa Vista. Depois de meses paralisa-
da o governo municipal deu início as ati-
vidades na unidade.

Após um processo de licitação, a obra
teve início e deverá ser concluída até
março de 2018. Serão investidos mais de
R$ 700 mil com recursos próprios munici-
pais. A creche da Chácara Boa Vista será
um ambiente escolar de apoio pedagógi-
co que com certeza, contribuirá para o de-
senvolvimento escolar das crianças, qua-
lidade de ensino e de grande importân-
cia social para as mães que podem traba-
lhar enquanto seus filhos estarão na uni-
dade de ensino infantil.

A Prefeitura de Casa Branca retoma essa
importante obra dentro de uma gestão ad-
ministrativa com prioridades na Educação.

A unidade terá ambientes essenciais
para a aprendizagem das crianças, como:
salas de aula, sala multiuso, sanitários, fral-
dários, recreio coberto, parque, refeitório,
entre outros ambientes, que permitem a
realização de atividades pedagógicas, re-
creativas, esportivas e de alimentação,
além das administrativas e de serviço.

Prefeitura retoma obras da Proinfância

Prefeitura já deu inicio as obras na Proinfância

Trabalho está a todo vapor e a obra deve ser concluída até março de 2018

Local ganhará espaços adequados para
uma educação de qualidade
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P O R T A R I A  Nº.  6.188

           O Prefeito Municipal de Casa Branca - SP no uso da compe-
tência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a
Lei Complementar N° 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Municipal da
Micro e Pequena Empresa N° 3.187 de 09 de setembro de 2013, no seu
Art. 55,

ROSOLVE,
Art. 1° - Nomear o Sr. WALTER BARIONE PERRONI – RG no.

4.347.787-83 como Agente Municipal de Desenvolvimento do Municí-
pio de CASA BRANCA – SP.

Art.2° - O Agente Municipal de Desenvolvimento e parte indis-
pensável para a efetivação no município do PROGRAMA DE PROMO-
ÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GE-
RAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a promo-
ção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas – Lei Complementar N°123-06, resultado da parceria
entre a Confederação Nacional dos Municípios – CNM e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Art. 3° - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
• Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades

de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no
município;

• Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lide-
ranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

• Montar grupo de trabalho com principais representantes de
instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter ofici-
al;

• Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças
identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e di-
retamente com os empreendedores do município;

• Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
• Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engaja-

mento dos empreendedores individuais.

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Registre –se e Publique –se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de agosto de 2017.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI No. 3.403 de 07 de agosto de 2017.
DENOMINA “WALDOMIRO AUGUSTO FERREIRA” A PONTE DA

ALAMEDA GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA, EM FRENTE À
RUA JOÃO BACCI.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se “Waldomiro Augusto Ferreira” a
ponte da Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira em frente à Rua
João Bacci, nesta cidade.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providências para
a colocação de placas indicativas da denominação, alteração de cadas-
tro e outras providências que forem necessárias para a consecução des-
ta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

LEI No. 3.401 de 07de agosto de 2017.

INSTITUI O "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" NAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo através do Departamento
Municipal de Educação e Departamento Municipal de Trânsito a insti-
tuir o "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", na forma de tema trans-
versal, nas escolas da rede pública de ensino do município de Casa Bran-
ca.

§ 1º. O "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" se destina aos
alunos do ensino fundamental das escolas da rede pública municipal.

§ 2º. As escolas da rede privada do município de Casa Branca po-
derão aderir à implementação do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂN-
SITO" em seus estabelecimentos, destinados aos alunos do ensino fun-
damental.

Art. 2º. As escolas da rede pública poderão, por força desta Lei,
realizar seminários, palestras, dinâmicas de grupos, simpósios ou qual-
quer outra forma de explanação, abordando assuntos relacionados à
educação, à prevenção e à segurança no trânsito.

§ 1º. A educação no transito, independente da modalidade de
explanação, deverá ser oferecida de forma rotineira nas escolas da rede
pública de ensino do Município, respeitando o limite máximo de 15
(quinze) dias entre uma e outra explanação.

§ 2º. As explanações deverão ter duração de, no mínimo, 20 (vin-
te) minutos, sendo facultada a Direção da escola municipal a escolha da
modalidade e o responsável pela abordagem do tema "educação no
trânsito", sendo admitida a substituição dos educadores por profissio-
nais ou pessoas estranhas a escola, mas que estão diretamente ligadas
ao objetivo desta lei.

§ 3º. É facultado a escola municipal realizar a abordagem do tema,
individualmente ou não, por turma ou série de ensino fundamental.

Art. 3º. As apresentações sobre educação no trânsito deverão ter
como foco:

I - promover aos alunos a reflexão sobre a realidade do trânsito
enquanto localidade (zona urbana e zona rural) município e país;

II - promover a formação para Educação de Trânsito;
III - promoção da paz no trânsito;
IV - difusão dos princípios para segurança no trânsito;
V - promoção da preservação do patrimônio público;
VI - promoção da sustentabilidade socioambiental.
Art. 4º. Nas dependências das escolas municipais deverão ser afi-

xados, permanentemente, cartazes e informativos de material refe-
rente ao comportamento seguro no trânsito.

Art. 5º. A implementação do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂN-
SITO" nas escolas da rede pública do Município não retira qualquer
autonomia pertinente a sua respectiva grade curricular e ao seu proje-
to político-pedagógico.

Parágrafo único -. O projeto político-pedagógico das escolas muni-
cipais não se desviará de refletir a identidade da comunidade escolar,
bem como deverá contar com a participação de todos que a integram,
como diretores, professores, alunos, pais e a população interessada em
geral.

Art. 6º. Os professores ou educadores habilitados que participa-
rem do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" atuarão, diariamen-
te, em salas de aulas, como agentes de prevenção e segurança no trân-
sito, abordando o tema de forma esclarecedora sempre que questiona-
dos ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo da
abordagem quinzenal a ser promovida pela escola pública municipal.

Art. 7º. As escolas públicas municipais deverão fazer, anualmen-
te, um balanço geral de tudo que foi desenvolvido relativamente ao
"PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", inclusive, apresentando os
resultados aos alunos, pais e comunidade em geral.

 Parágrafo único - No balanço geral apresentado pela escola deve-
rão constar as estratégias a serem desenvolvidas no ano subsequente,
em prol da melhoria do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO".

Art. 8º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente
Lei, no que couber.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

LEI No. 3.402 de 07 de agosto de 2017.

DENOMINA “JESUÍNO BRASILINO” A PONTE DA ALAMEDA
GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA, NA ESQUINA DA RUA FER-
NANDO MUSA.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Mu-
nicipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se “Jesuíno Brasilino” a ponte da
Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira na esquina da Rua
Fernando Musa, nesta cidade.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providências
para a colocação de placas indicativas da denominação, altera-
ção de cadastro e outras providências que forem necessárias para
a consecução desta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PLENÁRIA AMPLIADA DA SAÚDE:

TEMA: PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE
DIA: 24/08/2017 - HORÁRIO: DAS 8:00 AS 13:00
LOCAL: AUDITORIO PREFEITO CARMO AGA (CAMARA MUNICI-

PAL)
REALIZACÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PREFEITURA MU-

NICIPAL

PROGRAMAÇÃO
8:00 - CREDENCIAMENTO
8:30 - ABERTURA - PREFEITO MARCO CÉSAR AGA
9:00 - APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: SO-

NIA REGINA HEBLING CAMARGO e  DRA. FÁTIMA LIVORATO
9:30 - APRESENTAÇÃO DAS REFORMAS DA SANTA CASA: FABI-

ANA MOREIRA MENDES CHAGAS E TAINA CAMARGO
10:20 - COFEE BREAK
10:30 - GRUPOS DE DISCUSSÃO - PROPOSTAS PARA O PLANO

MUNICIPAL DE SAÚDE
11:00 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11:30 - APRESENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
12:00 - ENCERRAMENTO
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 •Garçom
•Garçonete 
•Balconista (mulher - com experiência em Foto shop)
•2 Balconistas (mulher - disponibilidade de horário)
•1 Serviços Gerais (masculino - acima de 21 anos)
•Vendedor interno (c/ experiência em peças de trator)
• Vendedores   (c/ experiência) 
•5 Vendedoras (c/ experiência acima de 1 ano) 
•3 Açougueiro (c/ experiência)
•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 experiência
com traqueotomia e Gastrostomia, e possuir COREN ATIVO). Enviar:
currículo p/: saudecompanyrh@gmail.com

•Eletricista automotivo (CNH - experiência)
•Auxiliar Odontológico ou auxiliar de enfermagem
(c/ experiência em instrumentação odontológica) 
•3 Manicure (com experiência) 
•Depiladora (com experiência)
•6 Serviços Gerais (mulher – acima de 30 anos)
•1 Auxiliar  Administrativo (com Experiência)

•Programa CIEE de Pessoas com Deficiências (Área Administra-
tiva – 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”
(de 14 a 24 anos)

Obs: As vagas poderão ser preenchidas
a qualquer momento.

Publicada em: 17/08/2017
Por: Adriana M. Zanchetta

P O R T A R I A Nº. 6.186

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   VIII   DA   LEI

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DE CONFORMIDADE COM A LEI
MUNICIPAL nº.2.996 de 23 de outubro de 2009,

                                        NOMEIA, e dá posse aos novos mem-
bros que constituirão a Nova Mesa Diretora do CONSELHO MUNI-
CIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, para mandato de 2017 a
2018, conforme segue:

Presidente:  Marcos Paulo Ferian - Representante da Socieda-
de Civil

Vice-presidente: Eliana Inocêncio Antônio Bittencourt de Lima
- Representante do Poder Público

1ª Secretária: Solange Maria Scacabarrozzi - Representante da
Sociedade Civil

2ª Secretária: Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener - Re-
presentante do Poder Público.

Fica revogada a Portaria no. 5.912 de 08 de novembro de 2015.

Registre     -     se         e         Publique     -     se
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de agosto 2017.
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DECRETO  N°.  2.462 de  10 de  agosto  de  2017.

Aprova o novo regulamentamento para realização de con-
curso público no âmbito do Município de Casa Branca SP.

Marco Cesar de Paiva Aga, Prefeito Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
de conformidade com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica aprovado o novo regulamento para a realiza-
ção de concurso público, para provimento de cargos efetivos no
âmbito da Administração Pública de Casa Branca SP.

 Art. 2º Durante as fases do concurso público serão obser-
vados os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constitui-
ção da República.

Art. 3º O concurso público será realizado em conformidade
cm a Constituição da República e Leis Municipais que dispuserem
sobre as matérias relacionadas, observando, observando-se o se-
guinte:

I- Ampla publicidade, por meio de editais;

II- Recebimento das inscrições de todos que preencham as
exigências do edital;

III- Exigência do mesmo nível de conhecimento e igual cri-
tério de julgamento.

Art. 4º A contagem dos prazos constantes neste Decreto e
aqueles a serem definidos no Edital, iniciarão e findarão em dias
uteis, respeitando o disposto em leis especiais.

 Art. 5º O valor cobrado a título de inscrição no concurso
público será fixado em edital, ressalvadas as hipóteses de isen-
ção nele expressamente prevista.

Seção II
DAS PROVAS

Art. 6º O concurso público será de provas ou de provas e
prova de títulos, podendo ser realizada em duas etapas, confor-
me dispuser a Lei e ou Edital do Concurso, ressalvada disposição
diversa em lei.

§1º. Quando houver prova de títulos, a apresentação des-
tes deverá ocorrer em data a ser estabelecida no edital, sempre
posterior á da inscrição no concurso, ressalvada disposição di-
versa em lei.

§2º. A prova de títulos deverá ser realizada como etapa
posterior à prova escrita e somente apresentarão os títulos os can-
didatos aprovados nas etapas anteriores.

 §3º. A realização de provas de aptidão física exige a indi-
cação no edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do de-
sempenho mínimo para classificação.

§4º. No caso das provas de conhecimentos práticos especí-
ficos deverá haver indicação, no edital, dos instrumentos, apare-
lhos e técnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de
aferição para avaliação dos candidatos.

§5º. A realização de avaliação psicológica está condicio-
nada à existência de previsão legal especifica e deverá estar pre-
vista no edital.

 §6. Para os fins deste Decreto, considera-se avaliação psi-
cológica o emprego de procedimentos científicos destinados a afe-
rir a compatibilidade das características psicológicas do candi-
dato com a atribuições do cargo.

 §7º. A avaliação psicológica será realizada após a
aplicação das provas escritas, orais e de aptidão física, quan-
do houver.

§8º. Os requisitos psicológicos para o desempenho no car-
go deverão ser estabelecidos previamente, por meio de estudo ci-
entifico das atribuições e responsabilidades dos cargos, descri-
ção detalhada das atividades e tarefas, identificação dos conhe-
cimentos, habilidades e características pessoais necessários para
sua execução e identificação de características restritivas ou im-
peditivas para o cargo.

 §9º. A avaliação psicológica deverá ser realizada medi-
ante o uso de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e
padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o de-
sempenho das atribuições inerentes ao cargo.

§10. O edital especificará os requisitos psicológicos que se-
rão aferidos na avaliação.

§11. O resultado final da avaliação psicológica do candida-
to será divulgado, exclusivamente, como “apto” ou “inapto”.

 §12. Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas
e os candidatos poderão obter cópia de todo o processado envol-
vendo sua avaliação, independentemente de requerimento especí-
fico e ainda que o candidato tenha sido considerado apto.

§13. Os prazos e a forma de interposição de recurso acerca
do resultado da avaliação psicológica serão definidos pelo edital
do concurso.

§14. Os profissionais que efetuarem avaliações psicológicas
no certame não poderão participar do julgamento de recursos.

§15. É lícito ao candidato apresentar parecer de assistente téc-
nico na fase recursal.

 §16. Caso no julgamento de recursos se entenda que a docu-
mentação e a fundamentação da avaliação psicológica são insufi-
cientes para se concluir sobre as condições do candidato, a avalia-
ção psicológica será anulada e realizado novo exame.

Seção III
DO EDITAL

 Art. 7º O Edital do concurso público será:

 I – Publicado integralmente no painel de publicações ofici-
ais da Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao me-
nos uma vez, em jornal de circulação regional e, estadual, se possí-
vel.

II – Divulgação no sítio oficial na rede mundial de computa-
dores da Prefeitura Municipal e da instituição que executará o cer-
tame, logo após a sua publicação.

§1º A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser
publicada na imprensa oficial e divulgada na forma do disposto
no inciso II.

§2º Quando a alteração se relacionar com o programa ou
outra condição essencial do concurso, deverá ser reaberto o prazo
de inscrição de candidatos.

Art. 8º Deverão constar do edital de abertura de inscrições,
no mínimo, as seguintes informações:

 I – Identificação da instituição realizadora do certame e do
órgão ou entidade que o promove;

 II – Número de cargos públicos a serem providos e menção
quando for o caso, da realização do concurso para cadastro reser-
va;

III – Percentual de vagas assegurado ás pessoas portadoras
de deficiência, nos termos da Lei Federal Nº 7.853/89 regulamenta-
da pelo Decreto Nº 3.298, de 20 de janeiro de 1999, alterado pelo
Decreto Lei nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004.

 IV – Denominação do cargo, a classe de ingresso e o venci-
mento inicial;

 V – Lei de criação do cargo e seus regulamentos;

 VI – Descrição das atribuições do cargo;

VII – Indicação do nível de escolaridade exigido para a pos-
se no cargo;

VIII - Indicação precisa dos locais, horários e procedimen-
tos de inscrição, bem como das formalidades para sua confirma-
ção;

IX – Valor da inscrição e hipóteses de isenção, quando for o caso;

X – Orientações para a apresentação do requerimento de isen-
ção da taxa da inscrição, conforme legislação aplicável;

XI – Indicação da documentação a ser apresentada no ato de
inscrição e quando da realização das provas, bem como material
de uso não permitido;

XII – Enunciação precisa das disciplinas das provas e dos
eventuais agrupamentos de provas;

 XIII – Indicação das prováveis datas de realização das pro-
vas;

XIV – Números de etapas do concurso público, com indica-
ção das respectivas fases, seu caráter eliminatório ou classificató-
rio;

XV – Explicitação detalhada da metodologia para classifi-
cação no concurso Público;

XVI – Exigência, quando cabível, e exames médicos específi-
cos para a carreira ou de exame psicotécnico ou sindicância da vida
pregressa;

 XVII – Fixação do prazo de validade do concurso e da pos-
sibilidade de sua prorrogação; e

 XVIII – Disposições sobre o processo de elaboração, apresen-
tação julgamento, decisão e conhecimento do resultado de recur-
sos.

§1º A escolaridade mínima e a experiência profissional, quan-
do exigidas, deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo ou
emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição
no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o
disposto em legalidade especifica.

§2º quando as provas forem realizadas em mais de um dia,
o local, dia e hora das provas seguintes, deverão ser efetivadas ob-
servando o lançamento do respectivo edital, publicado na impren-
sa oficial do Município e nas Páginas eletrônicas da Administra-
ção e empresa realizadora do concurso, quando for o caso;

§3º O prazo para inscrição não será inferior a 10 (dez) dias e
nem superior a 40 (quarenta) dias corridos.

Seção IV
DAS COMISSÕES DO CONCURSO

 Art. 9º Lançado o edital de abertura de inscrições, o Prefeito
designará Comissão Examinadora e Comissão Executiva.

 §1º. A Comissão Executiva será composta por três servido-
res e deverá, sob a orientação do Diretor de Administração, plane-
jar e executar todas as tarefas

necessárias à realização do concurso, desde o recebimento
das inscrições, prestando colaboração a Comissão Examinadora,
quando por esta solicitada.

§2º. A Comissão Examinadora será constituída de pessoas
de indiscutível idoneidade moral e reconhecido conhecimento nas
matérias constantes do concurso, recrutadas no quadro de servi-
dores municipais, fora dele, ou através de empresa ou entidade con-
tratada, cabendo-lhe:

I – Elaborar o plano das provas, tendo presentes os progra-
mas das matérias constantes do edital;

II – Estabelecer o critério de correção e julgamento das pro-
vas;

III – Realizar o exame das provas e o seu julgamento, atri-
buindo-lhes pontos, de conformidade com os critérios preestabele-
cidos;

IV – Realizar o reexame das provas, sempre que houver pe-
dido de revisão, sugerindo justificadamente a manutenção ou alte-
ração dos pontos conferidos, submetendo seu parecer à decisão do
Prefeito;

V – Emitir parecer em qualquer recurso ou reclamação in-
terposta por candidatos.

Seção V
DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

 Art. 10. Antes de iniciada a aplicação das provas, os mem-
bros da Comissão Executiva ou os fiscais da sala farão os esclare-
cimentos e advertências a serem observadas pelos candidatos.

§1º. Será excluído do recinto de realização das provas, por
ato da Comissão Executiva, o candidato que tiver atitude de desa-
cato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregadas
do concurso.

 §2º. Idêntica sanção será aplicada que, durante o processa-
mento de qualquer prova, demostrar comportamento inconveni-
ente ou for surpreendido em flagrante de comunicação com outros
candidatos ou pessoas estranhas, por gestos, por palavras, equipa-
mentos eletrônicos ou por escrito, bem assim utilizando-se de livros,
notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos.

§3º. Em qualquer das Hipóteses anteriores será lavrado um
“auto de apreensão de prova e exclusão de candidato”, onde se nar-
rará o fato, com seus pormenores fundamentais, devendo ser assi-
nado por, no mínimo, dois membros da Comissão Executiva ou fis-
cais e pelo candidato eliminado.

§4º. Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apre-
ensão de prova e exclusão de candidato o fato será certificado à vista
da assinatura de duas testemunhas.

Art. 11. No horário aprazado para o encerramento das pro-
vas, serão estas recolhidas, independentemente de terem sido con-
cluídas integralmente pelos candidatos.

Art. 12. Os cadernos de provas não conterão a identificação
dos candidatos, exceto em relação ao número que corresponder ao
mesmo sinal gráfico impresso no canhoto de identificação desta-
cado do mesmo.

Art. 13. Os canhotos de identificação, destacados dos cader-
nos de prova, serão recolhidos em invólucros separadamente des-
tes, os quais serão lacrados, mediante a assinatura de todos os
membros da comissão.

Seção VI
DA IDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS

Art. 14. O dia, a hora e o local da identificação serão anunci-

ados por edital publicado na imprensa oficial do Município e em
meio eletrônico, quando houver, ou ainda, constar no próprio edi-
tal do certame.

Art. 15. A identificação será feita mediante a aproximação
e conferência do canhoto e do caderno de prova que guardarem
igual numeração, proclamando-se o nome do candidato e a res-
pectiva nota ou pontos obtidos na prova.

Parágrafo único – Esta sistemática de identificação física
das provas poderá ser substituída por relatório eletrônico, quan-
do realizado por empresa contratada para operacionalização de
certame, desde que, posteriormente, sejam todos os documentos
arquivados junto à Diretoria Municipal de Administração.

Art. 16. Será anulada a prova que apresentar sinal ou con-
tiver expressão que possibilitem identificação do candidato, sendo
o mesmo excluído do certame.

Art. 17. Após a identificação de cada prova ou provas, será
afixado edital na Prefeitura Municipal, do qual constará a rela-
ção dos candidatos e a respectiva nota.

Art. 18. No prazo e local estabelecido de acordo com o edi-
tal será dada vista das provas aos candidatos, sob fiscalização,
sendo-lhes facultado compararem o resultado com a prova-pa-
drão.

Seção VII
DOS RECURSOS

Art. 19. É direito do candidato recorrer de qualquer deci-
são, em qualquer etapa do concurso, dentro dos prazos previs-
tos no Edital do certame.

 Art. 20. Do resultado parcial ou final das provas cabem
os seguintes recursos, pela ordem:

 I – Revisão de provas;
II – Reconsideração.

Art. 21. Dos recursos de revisão de provas que serão diri-
gidos à Comissão Examinadora, ou de reconsideração, que será
dirigido ao Prefeito Municipal, deverão constar a perfeita iden-
tificação do recorrente, a matéria da prova e a questão ou ques-
tão impugnadas, bem como as razões do pedido.

Art. 22. O prazo de recurso de revisão de prova e de recon-
sideração será estabelecido no edital do certame.

Art. 23. Não será conhecido o recurso que for interposto
fora de prazo ou que não cumprir os requisitos previstos no ar-
tigo 20.

Seção VIII
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

 Art. 24. Verificando-se a ocorrência de empate em relação
às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência
na ordem classificatória final, sucessivamente, o candidato que:

I – Apresentar idade mais avançada se, dentre os candida-
tos houver pelo menos um com idade igual ou superior a sessen-
ta anos;

 II – Tiver obtido a maior nota na prova de específica e, pos-
teriormente, língua portuguesa.

II – Sorteio em ato Público.
Parágrafo único. O sorteio ocorrerá em local e horário pre-

viamente definido pela Comissão Executiva, garantindo o direi-
to de presença dos candidatos interessados, os quais serão con-
vocados por edital, publicado na imprensa oficial do Município
em meio eletrônico, se houver.

Seção IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Concluídas todas as etapas do concurso público, a

Comissão Executiva o encaminhará ao Prefeito Municipal para
homologação no prazo de 10 (dez) dias.

 Art. 26. Homologado o resultado final do concurso públi-
co, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos
aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade
de certame.

Art. 27. Os candidatos aprovados e classificados deverão
manter atualizados os seus endereços.

Art. 28. Durante o período de validade do concurso públi-
co, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados para assu-
mir cargo, na carreira.

Art. 29. Este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

        Prefeitura Municipal de Casa Branca,
10 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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 PAUTA DOS TRABALHOS DA 14ª SESSÃO OR-
DINÁRIA, DE 15/8/2017

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão
2) - Chamada regimental
3) - Atas: 12ª Sessão Ordinária, realizada em

18/7/17 e 13ª Sessão Ordinária, realizada em 1/8/17.
4) - Ofício 406/17, da Promotora de Justiça Yara

Jerozolimski, informa instauração de Inquérito Ci-
vil n° 361/2017 para apurar suposta irregularidade
no reajuste de subsídios do Prefeito Municipal nos
anos de 2011 e 2012.

5) - E-mail do Tribunal de Justiça do Estado,
comunica despacho proferido na Ação Direta de In-
constitucionalidade n 2145231-34.2017.8.26.0000.

6) – 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
transporte de passageiros em veículos de aluguel –
táxi. (leitura e envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação)

7) – 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 providências. (leitura e envio à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

8) – Mensagem 44/17, do Prefeito Municipal,
dispõe sobre a organização do Sistema Municipal
de Trânsito e toma outras providências. (leitura e
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)

9) - Ofício 114/17, da Prefeitura Municipal, en-
caminha Decretos n°s 2.457, 2.458 e 2.460, baixados
pelo Executivo.

10) - Ofício 43/17, da Vigilância Sanitária, enca-
minha cópias de laudos de análises de água refe-
rentes a julho de 2017.

11) - Ofício GP n° 3364/2017, do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, comunica recebimento
do Ofício CM/255/17, da Câmara Municipal de Casa
Branca, informando a renúncia do senhor Arnaud
Rubens Rodrigues de Araújo ao cargo de Vice-Pre-
feito do município de Casa Branca.

12) - Ofício C.CCM n° 2608/2017, do Tribunal
de Contas do Estado, comunica decisão nos proces-
sos e-TC-4064.989.13 – contrato entre a Prefeitura
Municipal e a empresa Pavimenta Construções e Ter-
raplenagem Ltda. EPP.

Grande Expediente
13) - Indicação 261/17, do Vereador José Ander-

son Pereira dos Santos (Jota), solicita colocação de
cobertura em ponto de ônibus na Av. Dr. Francisco
Nogueira de Lima, ao lado do lava rápido.

14) - Indicação 262/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita feitura de fai-
xas de pedestres em frente ao prédio do Executivo.

15) - Indicação 263/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita colocação de
redutor de velocidade na Rua Família Feijão, altura
do n° 47.

16) - Indicação 264/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita pintura de fai-
xas de pedestres em todas as esquinas da Rua Alti-
no Arantes.

17) - Indicação 265/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita pintura de fai-
xa de pedestres na esquina em frente à Praça Barão
de Mogi Guaçu.

18) - Indicação 266/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita tapa buracos
na Av. Tristão Lopes da Cunha, em frente ao estaci-
onamento da Luc Gás.

19) - Indicação 267/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita tapa buracos na
Rua Justino de Castro, proximidades dos n°s 502 e 542.

20) - Indicação 268/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita construção de rotató-
ria no cruzamento da Rua Fernando Musa com a Av.
Dorotheo Barbosa, em frente à ADPM.

21) - Indicação 269/17, do Vereador Antonio Be-
nedito Ferreira, solicita melhorias no ponto de espe-
ra de ônibus na Rua São Bento, Jardim Macaúba.

22) - Indicação 270/17, do Vereador Antonio Be-
nedito Ferreira, solicita notificação de proprietário de
terreno na Rua São Bento com a Rua Família Ventura
para limpeza.

23) - Indicação 271/17, do Vereador Antonio Be-
nedito Ferreira, solicita construção de galeria para
água pluvial na esquina da Praça Genoveva Saran
Santa Rosa, na Vila Santa Maria.

24) - Indicação 272/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita passagem de máquina
niveladora na Rua Francisco Dóbies, Jardim Boa Es-
perança.

25) - Indicação 273/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita iluminação da frente
da Estação Rodoviária.

26) - Indicação 274/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita reparos na calçada da
Santa Casa de Misericórdia.

27) - Indicação 275/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita colocação de ponto de
ônibus, com cobertura, na Av. Família Machado, Jar-
dim Bela Vista.

28) - Indicação 276/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita colocação de caçamba
na Av. Capacete de Aço, atrás do Posto Gerezin, no
Conjunto Habitacional Dr. Odenir Buzatto.

29) - Indicação 277/17, do Vereador Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha, solicita colocação de redutores
de velocidade próximo à rotatória da Escola Padre
Lino, Jardim Bela Vista.

30) - Indicação 278/17, do Vereador José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), solicita que seja levado o
Projeto Bairros em Ordem ao Conjunto Habitacional
Dr. Odenir Buzatto.

31) - Indicação 279/17, do Vereador José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), solicita tapa buracos nas ruas
do Conjunto Residencial Arlindo Peres.

32) - Indicação 280/17, do Vereador José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), solicita tapa buracos na Rua
Justino de Castro, Rua Luiz Saran e outras.

33) - Indicação 281/17, do Vereador Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, solicita alteração da mão de
direção em viela da Vila Santa Maria.

34) - Indicação 282/17, do Vereador Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, solicita reparos na calçada da
Rua André Pio, entre o PPA e a Cemedi.

35) - Indicação 283/17, do Vereador Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, solicita melhorias na pavimen-
tação de diversas ruas do Bairro Nazaré.

36) - Indicação 284/17, do Vereador Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, solicita reparos e manutenção
na academia ao ar livre da ciclovia.

37) - Indicação 285/17, do Vereador Carlos Rober-
to Rodrigues de Lima, solicita que seja observada a
iluminação acesa a noite toda na quadra do CRAS.

38) - Indicação 286/17, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita reparos na ilu-
minação das ruas do Jardim Boa Esperança.

39) - Indicação 287/17, do Vereador José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), solicita troca de lâmpada
queimada na Rua 10, em frente ao n° 114, Jardim
Colina do Sol.

40) - Indicação 288/17, do Vereador Enivaldo Wi-
llian da Silva (Minhoka), solicita providências para par-
ticipação do município no Programa Cartão Reforma,
do Governo Federal.

41) - Requerimento 306/17, do Vereador Rogério
Mendes, solicita ao Prefeito Municipal informações di-
versas sobre aquisição e gastos com combustíveis por
parte da Administração.

42) - Requerimento 307/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal informações sobre a Lei n° 3.231, de 24/6/
2014.

43) - Requerimento 308/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal que informe se foi cobrada prestação de
contas das instituições que receberam recursos para
retiros carnavalescos.

44) - Requerimento 309/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal informações sobre despesas de publicida-
de com a Rádio Difusora de Casa Branca.

45) - Requerimento 310, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Mu-
nicipal que informe conteúdo do contrato com a Frente
de Trabalho.

46) - Requerimento 311/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal que informe sobre cumprimento da Lei n°
3.282/2015.

47) - Requerimento 312/17, do Vereador Antonio
Benedito Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal que
informe quando serão iniciados os trabalhos do Pro-
grama Bairros em Ordem no Jardim Macaúba.

48) - Requerimento 313/17, do Vereador Marcelo
Galante Lopes da Cunha, solicita ao Prefeito Munici-
pal informações da existência de torre de wifi para
uso de internet e do funcionamento do Projeto Cida-
de Digital.

49) - Requerimento 314/17, do Vereador Marcelo
Galante Lopes da Cunha, solicita ao Prefeito Munici-
pal que averigue reclamação de gastos elevados de
água no Conjunto Habitacional Dr. Odenir Buzatto.

50) - Requerimento 315/17, do Vereador Marcelo
Galante Lopes da Cunha, solicita da CDHU informa-
ções sobre reclamações de moradores do Conjunto Ha-
bitacional Dr. Odenir Buzatto com os gastos excessi-
vos de água ali verificados.

51) - Requerimento 316/17, do Vereador Marcelo
Galante Lopes da Cunha, solicita ao Prefeito Munici-
pal que informe quem são os membros da diretoria
da APAN.

52) - Requerimento 317/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal informações sobre vendas de lotes no Dis-
trito Industrial II, objeto da Lei n° 3.320/2016.

53) - Requerimento 318/17, do Vereador Rogé-
rio Mendes, solicita envio de ofício ao senhor Marce-
lo Nascimento, responsável pelo movimento “Juntos
Somos Mais Fortes” de apoio ao Projeto de Lei n°
8.078/2017, do Deputado Federal Jorginho Mello, que
estabelece o Fundo Nacional de Custeio do Conselho
Tutelar.

54) - Requerimento 319/17, do Vereador Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, solicita ao Prefeito Mu-
nicipal informações sobre demissão do médico Alber-
to Zogbi Filho.

55) - Requerimento 320/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito
Municipal informações sobre atendimento a diversas
proposituras a ele apresentadas.

56) - Requerimento 321/17, dos vereadores Ru-
bens Antonio Scapin e Marcelo Galante Lopes da Cu-
nha, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre
funcionamento do Conseg.

57) - Requerimento 322/17, do Vereador Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, solicita envio de cópias
de proposituras ao Promotor de Justiça Marcos Tadeu
Rioli, referentes a melhorias nas condições de acessi-
bilidade no município.

58) - Requerimento 323/17, do Vereador Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, solicita à Mesa Diretora
que reafirme ao Prefeito Municipal o teor da Indica-
ção 21/2017, que trata da sinalização educativa da
estrada vicinal Prof. João de Pádua Lima, entre Casa
Branca e Tambaú.

59) - Requerimento 324/17, do Vereador José Cláu-
dio Martins dos Reis (Jacaré), manifesta votos de pa-
rabéns ao senhor Jonas Vicente e funcionários pela re-
cente construção de prédio próprio para a loja comer-
cial Casa & Cia.

60) - Requerimento 325/17, do Vereador Carlos
Roberto Rodrigues de Lima, solicita ao Prefeito Mu-
nicipal informações sobre os créditos solicitados atra-
vés da Lei n° 3.387/2017.

61) - Requerimento 326/17, do Vereador José An-
derson Pereira dos Santos (Jota), solicita que seja dada
ciência de documento oriundo da Prefeitura Munici-
pal a respeito da construção de rotatória na Rua São
Bento.

62) - Moção de Repúdio 14/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), à Anatel e Minis-
tério das Comunicações pelo descaso com que trata-
ram o processo de concessão de rádio à Fundação Edu-
cativa Radiodifusão Jovem Brasil. (envio à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação)

63) - Proposta de Emenda n° 02/2017, do Verea-

dor Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, ao
Projeto de Lei 24/17. (envio à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação)

64) - Anteprojeto de Lei 22/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), autoriza a cria-
ção e implantação da horta municipal educativa. (lei-
tura e envio ao Prefeito Municipal)

65) - Anteprojeto de Lei 23/17, do Vereador Mar-
celo Galante Lopes da Cunha, autoriza o Chefe do
Executivo a promover campanha de conscientiza-
ção e doação para a APAN – Associação de Proteção
aos Animais e à Natureza. (leitura e envio ao Prefei-
to Municipal)

66) - Anteprojeto de Lei 24/17, do Vereador Eni-
valdo Willian da Silva (Minhoka), dispõe sobre a dis-
tribuição gratuita e obrigatória, pelo Poder Público
Municipal, de fraldas geriátricas para as pessoas que
especifica. (leitura e envio ao Prefeito Municipal)

67) - Anteprojeto de Lei 25/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a
obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para os
alunos da rede municipal de ensino de Casa Bran-
ca. (leitura e envio ao Prefeito Municipal)

68) - Anteprojeto de Lei 26/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre o
Projeto “Adote uma Praça” no município de Casa
Branca. (leitura e envio ao Prefeito Municipal)

69) - Projeto de Lei 66/17, do Vereador Marcelo
Galante Lopes da Cunha, altera a Lei n° 2.310, de
18/12/1997. (leitura e envio à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação)

70) - Projeto de Lei 67/17, do Vereador José Cláu-
dio Martins dos Reis (Jacaré), autoriza o Poder Exe-
cutivo conceder isenção de taxa de água e esgoto,
conforme estabelece. (leitura e envio à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

71) - Projeto de Lei 68/17, do Vereador José Cláu-
dio Martins dos Reis (Jacaré), autoriza o Chefe do
Executivo conciliar horários de ônibus circular com
as empresas instaladas em Casa Branca. (leitura e
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)

72) – Projeto de Lei 69/17, do Vereador Eni-
valdo Willian da Silva (Minhoka), dispõe sobre a
obrigatoriedade conferida ao Executivo Munici-
pal de apoiar as entidades filantrópicas d muni-
cípio de Casa Branca nos eventos constantes do
calendário anual, e dá outras providências. (lei-
tura e envio à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)

Ordem do Dia
73) - Processo 240/17 – Projeto de Lei 10/17, do

Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, cria o
serviço de caçamba para acondicionamento de ma-
terial de construção e dá outras providências. 2ª dis-
cussão.

74) - Processo 583/17 – Mensagem 22/17, do Pre-
feito Municipal, institui o Fundo Municipal de Saú-
de. 2ª discussão.

75) - Processo 717/17 – Projeto de Lei 25/17, do
Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), dis-
põe sobre reserva de unidades habitacionais para
famílias que residem em áreas de risco ou de pre-
servação ambiental. 2ª discussão.

76) - Processo 957/17 – Mensagem 33/17, do
Prefeito Municipal, dispõe sobre autorização à Pre-
feitura Municipal para proceder permuta de bens
imóveis e dá outras providências. Parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª dis-
cussão.

77) - Processo 1129/17 – Projeto de Decreto Le-
gislativo 06/17, do Vereador José Anderson Pereira dos
Santos (Jota), concede o Título de Cidadão Casa-bran-
quense ao Dr. Marcos Tadeu Rioli, 2° Promotor Públi-
co da Comarca de Casa Branca – SP. 2ª discussão.

78) - Processo 1287/17 – Projeto de Decreto Le-
gislativo 08/17, dos vereadores Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha e Rubens Antonio Scapin, concede o
Título de Cidadão Casa-branquense ao senhor Ro-
berto Minchillo. Parecer da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação. 1ª discussão.

79) - Processo 1294/17 – Projeto de Lei 65/17, do
Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe
sobre a criação e instalação da Orquestra Municipal
e dá outras providências. Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

Explicação Pessoal

14ª Sessão Ordinária
da Câmara Municipal
Acompanhe a pauta da última sessão
ordinária da Câmara Municipal de Casa
Branca, que aconteceu nesta terça-fei-
ra, 15 de agosto.
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No início desta semana teve início a Ope-
ração Tapa-Buracos na Rua Moacir Tronco-
so Peres, no Bairro Arlindo Peres. As ações
estão ganhando grande proporção em toda
a cidade e os serviços recebem supervisão
direta da Prefeitura.

A preocupação com a qualidade dos
serviços é fundamental. A execução dos
trabalhos é resultado de um planejamen-
to que apresenta benefícios a curto e lon-
go prazo, conservando o pavimento asfál-
tico e contribuindo para melhoria da qua-
lidade das ruas da cidade proporcionan-
do mais conforto para a população.

Inúmeras ruas e avenidas em Casa Bran-
ca já receberam a Operação Tapa-Buracos.

Rua Moacir Troncoso Peres recebe
operação tapa-buracos

São elas: Avenida Ganymédes José (centro),
Rua Duque Caxias (Santa Cecília), Avenida
José Basilone Jr (Baixada Fria), Rua José Ge-
rônimo de Vasconcellos, Rua Moacir Tron-
coso Peres (centro), Avenida Lopes da Cu-
nha (Chácara Boa Vista), Rua Pedro Dutra
(Baixada do Desterro), Rua LuisSaran (cen-
tro), Rua Pará (Conjunto Condominio das
Acácias), Rua Família Syllos (Jardim Améri-
ca), Rua Justino de Castro (centro), Rua Pro-
fessora Gunar Moraes de Araújo (Andori-
nhas), Rua Professor Ademar Figueiredo (An-
dorinhas), Rua Professor Odete Rodrigues
Cardeal Santana (Andorinhas), Rua Profes-
sora Maria Regina Braga de Carvalho (An-
dorinhas), Avenida Pérsio Álvaro Pinheiro

(Andorinhas), Rua Professora Cândida Musa
(Andorinhas), Rua Família Gonçalves dos
Santos (Jardim Boa Esperança), Rua Família
Nogueira de Lima (Jardim Boa Esperança),
Rua Família Feijão (Jardim Boa Esperança),
Rua dos Bertoncini (Jardim Boa Esperança),
Rua dos Furlan (Jardim Boa Esperança), Rua
Horta de Macedo (Jardim Boa Esperança),
Rua dos Menezellos (Jardim Boa Esperança),
Rua Professor Rômulo Araújo (Jardim Boa Es-
perança), Rua das Acácias (Jardim Rafaela),
Rua dos Ipês (Jardim Rafaela), Rua das Vio-
letas (Jardim Rafaela), Rua Lúcio Leonel (Jar-
dim Rafaela), Rua José Lomanaco Ferreira da
Silva (CECAP), Rua Maria Eva Ramano Alei-
xo (São João), Rua 21 de Abril (São João), Rua

14 de Julho (São João), Rua 24 de Fevereiro
(São João), Rua Alfredo Pinto Mendonça (São
João), Avenida Família Machado (Bela Vis-
ta 1), Rua Alagoas (Bela Vista 1), Rua Lupér-
cio da Silva (Bela Vista 2), Rua Maquinista
Arthur Nogueira Sobrinho (Bela Vista 2), Rua
Wlater Pereira ( Bela Vista 2), Rua Família
Magdalena (Parque São Paulo), Rua Ângelo
Stefanini (centro), Rua São Bento (Jardim
Macaúba), Avenida Francisco Nogueira de
Lima (Desterro), Avenida Luiz Gama (cen-
tro), Avenida Renato Pistelli (entrada da ci-
dade), Rua Deputado Antônio Cunha Bue-
no (centro), Rua São Paulo (centro), Rua Ce-
lina Soares (centro) e Rua Ângelo Frances-
chett (centro).

Operação Tapa-Buracos na Rua Moacir Trancoso Peres


