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Casa Branca, 22 de setembro/2017 EDIÇÃO 16/2017

A Prefeitura de Casa Branca
realizou, no dia 18 de setembro,
a última Audiência Pública com
a população para discutir o edi-
tal e o futuro contrato de Con-
cessão dos Serviços de Água e
Esgoto do Município. No total,
foram realizadas quatro audiên-
cias, sendo duas para apresen-
tação da situação do sistema na
cidade e duas Audiências Públi-
cas onde a população pode co-
nhecer o projeto, tirar dúvidas
e apresentar sugestões. Consul-
tores contratados pela Prefeitu-
ra apresentaram para a popula-
ção um estudo sobre o sistema,
os investimentos necessários
para sua correta utilização e
apresentação do edital.

O Edital para Concessão dos
Serviços Públicos de Abasteci-
mento de Água e Esgoto tem por
objetivo modernizar o sistema,

Prefeitura finaliza etapa das audiências públicas para discutir edital
e contrato de concessão de água e esgoto
criar tarifa social, controlar pre-
ços, beneficiando diretamente a
população, e atrair futuros inves-
tidores para a cidade.

Membros da Comissão Res-
ponsável pela Elaboração, Rece-
bimento de Proposta e Finaliza-
ção do Pacote de Documentação
necessária para publicação do
Edital de Concessão de Água e
Esgoto de Casa Branca discuti-
ram e analisaram todas as suges-
tões encaminhadas pela popula-
ção através de e-mails e pergun-
tas feitas nas audiências públi-
cas.

O Departamento Jurídico da
Prefeitura está analisando o Edi-
tal que será publicado no Diário
Oficial do Estado, Diário Oficial do
Município, Quadro de Avisos da
Prefeitura e Site Transparência.

Após a publicação oficial,
depois de 45 dias haverá a Ses-

População compareceu na última audiência pública que discutiu
o edital de concessão da água e esgoto

são Pública para apresentação
dos envelopes das empresas que
vão participar do processo de li-
citação. Depois vem o prazo para
recurso, homologação do vence-
dor e por último, assinatura do
contrato.

Uma das principais preocupa-
ções da Administração Munici-
pal foi tornar o processo de Con-
cessão de Água e Esgoto o mais
claro possível para a população
de Casa Branca, para que todas
as dúvidas fossem sanadas e
garantir que o processo fosse re-
alizado de forma transparente e
democrática.

Sistema sucateado -Desde o
começo do ano a atual adminis-
tração vem apresentando para a
comunidade a situação da água
e do esgoto do município. Além
das duas audiências coordena-
das pela Comissão, foram reali-

zadas pela atual administração
duas audiências em março des-
se ano, uma dia 6 e outra dia 16,
onde foram apresentadas a situ-

ação de sucateamento do siste-
ma que foi herdado pela atual
administração da Prefeitura de
Casa Branca.

Setembro foi um mês de
grandes conquistas para Casa
Branca.  O Governo Municipal
concluiu as obras de pavimen-
tação e drenagem das Ruas Al-
fredo Pinto Mendonça, 12 de
Outubro e Marcos Teixeira por
meio de emenda parlamentar
do Deputado Federal, Baleia
Rossi (PMDB) e contrapartida
da Prefeitura. Essa verba foi re-
cuperada junto ao Ministério
das Cidades após constantes
viagens e solicitações à Brasí-
lia.

O Governo Municipal obte-
ve ainda, junto ao Ministério
das Cidades, recuperação da
verba para pavimentação e

Parque São Paulo terá todas suas ruas asfaltadas
drenagem da Rua Duque de
Caxias, todas as ruas de terras
do Parque São Paulo e a conti-
nuação da Alameda Ganyme-
des José ao lado do Guará, até
inicio da Rua Jorge Benetti. O
processo de licitação já está
em andamento para contrata-
ção da empresa que realizará
os serviços.

Essa verba veio de emen-
das parlamentares dos Depu-
tados Federais Ricardo Tripolli
(PSDB), Silvio Torres (PSDB) e
Paulo Teixeira (PT).

Outra grande conquista foi
a verba com proposta voluntá-
ria junto ao Ministério do Tu-
rismo para revitalização das

Praças Barão de Mogi Guaçu e
Dr. Barreto, que também já
estão em processo de licitação
para escolha da empresa que
realizará o serviço.

Ainda no Ministério do Tu-
rismo foi recuperada uma ver-
ba de R$ 73.475,88 para a qui-
tação de dívidas contraídas na
Administração passada e que
estava vencida desde 2014, re-
ferente à reforma da calçada
da Praça da Matriz e que a ad-
ministração passada ficou de-
vendo à empresa que realizou
os trabalhos.

Rua Marcos Teixeira foi
beneficiada com obras de

drenagem e pavimentação
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Extrato de Justificativa

Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Casa Branca e Obras Sociais da
Paróquia São João Batista

Justifica-se pela ausência de Chamamento Público (Lei
13..019, Art. 30) em razão das metas e serviços a serem atingi-
dos pela entidade específica, ou seja, a Casa Abrigo Girassol e
para que não ocorra a paralisação do serviço de acolhimento
no município de Casa Branca haja vista que se trata de um
serviço de relevante interesse social e a Prefeitura não possui
estrutura física e nem os recursos humanos necessários em
conformidade com as diretrizes legais..

Casa Branca, 14.09.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

•Garçom
•Garçonete
•Balconista
•2 Vendedor  (c/ experiência)
•1 Vendedor (s/ experiência)
•3 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 - dispo-
nibilidade 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, aten-
dimento domiciliar início imediato. (Necessário ter experiência com
traqueotomia e Gastrostomia, e possuir COREN ATIVO). enviar cur-
rículo p/: saudecompanyrh@gmail.com
•Eletricista automotivo (CNH - experiência)
• 3 Manicure (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mauro)
• Depiladora (com experiência - Salão Equilibrium - Falar c/ Mauro)
• 6 Serviços Gerais (mulher - acima de 30 anos)
•Auxiliar de pintor (com experiência)
•Operador de roçadeira (com experiência)
•10  Serviços gerais (vaga para deficiente)
•50 vagas p/ telemarketing (computador próprio - deixar currícu-
lo no PAT)
•Programa CIEE de Pessoas com Deficiências (Área Administrativa
- 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" (jo-
vens de 14 a 24 anos)

DECRETO nº 2.469 , de 18 de setembro de 2017.

Decreta a requisição administrativa da lagoa denomi-
nada "Lagoa dos Padres" e de todo o volume de água ali
depositado, na forma que especifica e dá outras providên-
cias.

O Exmo. Prefeito Municipal de Casa Branca, Senhor
Marco César de Paiva Aga, no uso das suas competências
legais previstas no art. 81, incisos VIII, XVII e XXI da Lei
Orgânica do Município de Casa Branca, bem como no art.
5?, inc. XXV da Constituição Federal, e:

CONSIDERANDO a situação crítica de insuficiência de
recursos hídricos, para abastecimento à população, em de-
corrência da forte estiagem que atinge o Município de Casa
Branca, com índices pluviométricos abaixo das médias dos
últimos anos;

CONSIDERANDO os princípios maiores da Administra-
ção Pública, especialmente o interesse público acima dos
interesses privados, que possibilitam adoção de medidas
urgentes em benefício da coletividade;

CONSIDERANDO que, a lagoa localizada ao lado do Con-
domínio Monte Belo, mais conhecida como "Lagoa dos Pa-
dres" é utilizada para transbordo de água para a Estação
de Tratamento de Água 03 (ETA03);

CONSIDERANDO que, a Estação de Tratamento de Água
03 (ETA03), abastecida pela "Lagoa dos Padres" é a única
fonte de água que o Município dispõe para fornecer água
ao Bairro do Desterro e adjacências;

CONSIDERANDO o teor do r. Ofício n? 010/2017, da la-
vra do DD. Diretor do DAEMASA, que narra com precisão
as atuais condições operacionais da ETA 03, fazendo conta
que há uma tubulação de captação de água na referida
"Lagoa dos Padres" para irrigação de plantio de diversas
culturas;

CONSIDERANDO que, a permanência de captação es-
tranha a da estação de captação de água realizada pela mu-
nicipalidade gerará o esgotamento de água para tratamen-
to e distribuição aos munícipes;

CONSIDERANDO que, na data do dia 13 de setembro
de 2017 foi elaborado decreto estabelecendo o racionamen-
to de água e dando outras providências;

CONSIDERANDO que os princípios da eficiência e da
continuidade do serviço público, pautados no adequado
atendimento ao interesse público, devem ser observados
pelo Poder Público Municipal;

CONSIDERANDO que, nos termos do inciso XXV, do ar-
tigo 5?, da Constituição Federal, no caso de iminente peri-

go público, a autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprietário indeniza-
ção ulterior, se houver dano;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada, em homenagem à supremacia
do interesse público, a requisição administrativa de toda a
lagoa, denominada "Lagoa dos Padres", localizada ao lado
do Condomínio "Monte Belo" bem como de todo o volume
de água ali depositado, até que haja solução administrati-
va quanto à obtenção de outros recursos hídricos, ou mes-
mo a adoção de outras medidas legais de intervenção do
Poder Público na propriedade privada.

Parágrafo único - Em atenção ao princípio da autotutela
e da auto-executoriedade dos atos administrativos, fica o
agente público autorizado a proceder com todos os meios
disponíveis para assegurar o cumprimento desta decisão;

Art. 2? - Com fundamento no art. 81, inc. X, da Lei Or-
gânica do Município, determino que se oficie à 1ª Promoto-
ria de Justiça de Casa Branca, à Delegacia de Polícia Civil
do Município, ao Comandante da 2ª Companhia do 24? BPMI
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dando-se ciência
da presente requisição administrativa, com a finalidade de
solicitar o auxílio das referidas autoridades para a garan-
tia do cumprimento do presente ato.

Art. 3? - O ato interventivo vigorará por um período de
90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste decreto, po-
dendo, no entanto, cessar antes de seu termo, ou ainda ser
prorrogado de acordo com necessidade de relevante inte-
resse público, devidamente justificada.

Art. 4? - O Prefeito poderá baixar instruções comple-
mentares para a fiel execução deste Decreto.

Art. 5? - Revogadas as disposições em contrário, este De-
creto entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo
ser publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial
do Município, e no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, em 18 de setem-
bro de 2017.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no setor competente da
Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP.

Maria José Porfírio Marson
Secretária-Geral

Município de Casa Branca
Estado de São Paulo

Diretoria de Saúde
muda de endereço

A Diretoria Municipal de Saúde de Casa Branca
está atendendo em novo endereço. Toda a

parte administrativa da Diretoria Municipal
agora está localizada Praça Dr. Carvalho, 204,

embaixo da administração da Santa Casa.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017 - Processo nº 112/
2017

Objeto: OUTORGA DE CONCESSÃO DO LOTE ÚNICO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSA-

GEIROS DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA (SP).

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do dia
23/10/2017.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

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

A Visita Técnica é obrigatória e se realizará entre os dias 21/
09/2017 a 20/10/2017 devendo ser agendada com antecedên-
cia, junto a Diretoria de Segurança e Trânsito, pelo telefone
(19) 3671-3671-4659.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720

Casa Branca, 20.09.2017.

Marco César de Paiva Aga

Prefeito Municipal

LEI Nº 3.412 de 12 de setembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ORQUES-
TRA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art.1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a
criar e instalar, no município de Casa Branca, a Orquestra
Municipal de Casa Branca.

Art. 2º - A Orquestra Municipal, criada e instalada por
esta lei, será administrada por uma comissão nomeada pelo
Prefeito Municipal, cujos cargos serão preenchidos por pesso-
as idôneas do município, com conhecimento musical suficien-
te, sendo: 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 secretário e 1 di-
retor de orquestra.

Parágrafo único – Os membros da diretoria, bem como
os participantes inscritos na Orquestra Municipal, não rece-
berão qualquer tipo de remuneração ou gratificação, ficando
seus serviços considerados de relevância para o desenvolvi-
mento da cultura no município.

Art. 3º - Os membros da diretoria, logo depois de nomeados
e empossados, reunir-se-ão para elaborar seu regimento inter-
no, onde deverão constar todas as formalidades necessárias ao
desenvolvimento das atividades da Orquestra Municipal.

Art. 4º - O regimento interno, após a sua elaboração, de-
verá ser submetido ao crivo do Chefe do Executivo, e aprova-
do mediante Decreto.

Art. 5º - A Orquestra será subordinada ao Departamento
de Cultura do município, a quem prestará contas de suas ati-
vidades e a quem submeterá sua programação anual.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto-
rizado a iniciar os procedimentos junto às esferas governa-
mentais competentes, do Estado e da União, com o propósito
de obter recursos para o funcionamento da Orquestra Muni-
cipal.

Art. 7º - Esta lei será implementada com recursos previs-
tos no orçamento vigente.

Art. 8º - Após a sua publicação esta Lei entra em vigor,
revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12    de setembro
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

DECRETO Nº. 2.471 de 19 de setembro de 2017.

Autoriza o cancelamento de CNPJ vinculado à Prefeitu-
ra Municipal de Casa Branca e dá outras providências.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo ,  no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando que o Município nos seus atos de Gestão
Administrativa promoveu, ao longo dos anos, a inscrição de
CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) de órgão admi-
nistrativo que está com suas atividades encerradas; 

Considerando que referida inscrição cadastral junto a
Receita Federal está inativa e apesar disso está gerando obri-
gações contábeis e tributárias;

Considerando que a manutenção de tal inscrição está a
causar restrições no CNPJ matriz da Prefeitura Municipal de
Casa Branca, nada obstante a inatividade/extinção do órgão a
que a mesma corresponde;

Considerando que a gestão pública municipal não é des-
centralizada;

Considerando a necessidade de regularização da situa-
ção cadastral do órgão da Administração Municipal perante a
Receita Federal,

D E C R E T A :
                     Art. 1º. -  Fica declarado como extinto o CNPJ

do órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Casa Branca -
Município de Casa Branca, denominado Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, possuidor do nº
67.997.940/0001-78.

 
Art. 2º. -   Fica o Departamento Financeiro Municipal e/

ou os órgãos municipais pertinentes, autorizados a cancelar o
CNPJ anteriormente citado junto à Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil, podendo em nome do Município atuar para tal
fim assinando todos os formulários necessários, inclusive re-
querimentos e declarações.

Parágrafo único.  A baixa fundamenta-se na extinção por
inatividade daquele CNPJ, já o referido órgão administrativo
possui outro Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ativo de
número 22.038.505/0001-88.

Art. 3º. -   As despesas com a execução deste Decreto
correrão por conta de dotações próprias do orçamento.

  Art. 4º. -   Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca. 19 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado
nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Câmara Municipal realiza
16ª Sessão Ordinária

A Câmara Municipal de Casa Branca realizou nesta
terça-feira, 19 de setembro, sua 16ª Sessão Ordinária.
Com uma pauta bem extensa, foram apreciadas pro-
posituras diversas. Indicações, requerimentos e pro-
jetos de autoria do Legislativo e Executivo foram en-
caminhados para apreciação das Comissões Perma-
nentes.

Confira na integra a pauta da 16ª Sessão Ordinária:

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE
19/9/2017

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão
2) - Chamada regimental
3) - Ata dos Trabalhos da 15ª Sessão Ordinária, realizada em

5 de setembro de 2017.
4) - Ofício 125/17, da Prefeitura Municipal, encaminha cópi-

as dos atos: leis n°s 3.408, 3.409, 3.410, de 24/8/17, e Decretos 2.425,
2.461, 2.463, 2.454 e 2.466, de 3/1, 31/7 e 15, 17 e 30/8.

Grande Expediente
5) - Indicação 312/17, do Vereador José Cláudio Martins dos

Reis (Jacaré), solicita diversas melhorias em ruas das localidades:
Jardim Macaúba, Jardim Europa, Jardim América, Morada do Sol
e Jardim Coesa.

6) - Indicação 313/17, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita construção de lombada nas ruas Alfredo Pinto
Mendonça e 12 de Outubro, Bairro Senhor Menino.

7) - Indicação 314/17, do Vereador Rubens Antonio Scapin,
solicita providências em relação à iluminação das ruas Clotildes
Seixas de Rezende e Oswaldo Alves de Rezende, em Venda Bran-
ca.

8) - Indicação 315/17, do Vereador Rubens Antonio Scapin,
solicita construção e efetivo funcionamento de cemitério no dis-
trito de Venda Branca.

9) - Indicação 316/17, do Vereador Rubens Antonio Scapin,
solicita construção de redutor de velocidade na Rua Piauí, em La-
goa Branca.

10) - Indicação 317/17, do Vereador Rubens Antonio Scapin,
solicita manutenção dos holofotes da quadra de esportes de La-
goa Branca.

11) - Indicação 318/17, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita limpeza das caixas d’água das escolas da rede
municipal.

12) - Indicação 319/17, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita disponibilização de bebedouro para usuários
do CAPS.

13) - Indicação 320/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de placa de proibição de lixo na par-
te baixa da Avenida Luiz Gama.

14) - Indicação 321/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita extensão de rede de energia elétrica ao final
da Avenida Capacete de Aço, entre o cemitério e a Rua Antonio
Ribeiro Fialho.

15) - Indicação 322/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita redutor de velocidade na altura do n° 720 da
Rua Maria José Caetano de Almeida, Parque São Paulo.

16) - Indicação 323/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes

da Cunha, solicita poda de árvores e iluminação na Rua D. Pedro
II, próximo ao n° 95.

17) - Indicação 324/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita troca de lâmpadas na Praça Itália, Bairro In-
dustrial.

18) - Indicação 325/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita sinalização horizontal de distância nas esqui-
nas do início da Rua Ipiranga.

19) - Indicação 326/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita regularização dos imóveis de todos os mora-
dores da Vila São Bernardo.

20) - Requerimento 370/17, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal envio de crono-
grama de pavimentação das ruas do Parque São Paulo.

21) - Requerimento 371/17, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal que informe mo-
tivo da falta de limpeza do corredor próximo à Rua Maria José
Caetano de Almeida, altura do n° 454.

22) - Requerimento 372/17, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal que informe so-
bre existência de plano municipal de gestão de resíduos da cons-
trução civil.

23) - Requerimento 373/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
sobre projeto de pavimentação da Rua Jorge Bonetti.

24) - Requerimento 374/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
sobre previsão para pavimentação de ruas do Parque São Paulo.

25) - Requerimento 375/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal que informe se o mu-
nicípio já foi incluído no programa “cartão reforma”, do Governo
Federal.

26) - Requerimento 376/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
sobre previsão de recape em volta da Praça Adelaide dos Reis
Sasso, na Cecap.

27) - Requerimento 377/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre
procedência da informação de que os moradores do Conjunto
Habitacional Dr. Odenir Buzatto não receberam as escrituras de
seus imóveis.

28) - Requerimento 378/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre
trabalho no controle de zoonoses, estatísticas de animais domés-
ticos e controle de natalidade de animais.

29) - Requerimento 379/17, do Vereador Marcelo Galante Lo-
pes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre
trabalho da municipalidade no controle da proliferação de es-
corpiões.

30) - Requerimento 380/17, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal que informe se a empresa
Semag recolhe INSS no município.

31) - Requerimento 381/17, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre servi-
ços de terraplanagem no pátio da antiga Fepasa.

32) - Requerimento 382/17, do Vereador José Renato Furla-
netto Romano, solicita ao Deputado Federal Nelson Marquezelli
(PTB) apresentação de emenda parlamentar ao Orçamento da
União em benefício da Santa Casa de Misericórdia.

33) - Requerimento 383/17, dos vereadores Antonio Benedi-
to Ferreira e Carlos Roberto Rodrigues de Lima, solicita ao Prefei-
to Municipal que envie prestação de contas dos Jogos Regionais
de Americana em 2017.

34) - Anteprojeto de Lei 27/17, do Vereador Antonio Benedi-
to Ferreira, dispõe sobre proteção aos animais e dá outras provi-
dências. (leitura e envio ao Prefeito Municipal)

35) - Anteprojeto de Lei 28/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, autoriza o Chefe do Executivo a pagar o 14° sa-
lário aos servidores públicos municipais. (leitura e envio ao Pre-
feito Municipal)

36) - Anteprojeto de Lei 29/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, autoriza o Chefe do Executivo a conceder plano
de saúde aos servidores públicos municipais. (leitura e envio ao
Prefeito Municipal)

37) - Moção de Congratulações 17/17, do Vereador Enivaldo
Willian da Silva (Minhoka), aos policiais militares facilitadores do
Proerd em Casa Branca. (leitura e envio à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)

38) - Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município n° 02/17,
do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, inclui incisos
e §§ 3° e 4° ao artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Casa Branca.
(leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

39) - Projeto de Lei 81/17, do Vereador Enivaldo Willian da
Silva (Minhoka), institui e Ouvidoria da Prefeitura Municipal de
Casa Branca e dá outras providências. (leitura e envio à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação)

40) - Projeto de Decreto Legislativo 09/17, da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, dispõe sobre a aprovação do Parecer Pré-
vio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (leitura e envio
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

41) - Processo 1661/17 – Projeto de Resolução 04/17, do Vereador
Alberto Zogbi Filho, dispõe sobre alterações na Resolução n° 08, de 19/
11/2003 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Casa Branca).
(leitura e envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

Ordem do Dia
42) - Processo 984/17 – Projeto de Lei 33/17, do Vereador Mar-

celo Galante Lopes da Cunha, proíbe o tráfego de veículos de carga
e descarga na Rua Cel. José Júlio, nesta cidade. Parecer da Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

43) - Processo 1070/17 – Mensagem 39/17, do Prefeito Muni-
cipal, cria e denomina o Centro de Referência em Atendimento
Educacional Especializado – CREFAEE, e dá outras providências.
2ª discussão.

44) - Processo 1123/17 – Projeto de Lei 49/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), cria o Programa Educa-
tivo “Pequeno Agricultor Sustentável” nas escolas públicas do
município de Casa Branca e dá outras providências. Pareceres:
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Edu-
cação, Cultura, Esportes e Turismo. 1ª discussão

45) - Processo 1125/17 – Projeto de Lei 51/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a educação ambi-
ental no currículo escolar da rede pública do município de Casa
Branca. Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Redação e
Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. 1ª discussão.

46) - Processo 1126/17 – Projeto de Lei 52/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a outorga de con-
cessão, visando a criação, confecção, instalação e manutenção de
relógios eletrônicos digitais, bem como de abrigos de parada de
transporte público de passageiros e totens indicativos de paradas
de ônibus, placas indicativas de logradouros e lixeiras públicas, com
exploração publicitária, e dá outras providências. Parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

47) - Processo 1159/17 – Mensagem 41/17, do Prefeito Muni-
cipal, altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n° 3.019, de 29
de janeiro de 2010, dispõe sobre a inclusão dos servidores ocu-
pantes do emprego público de pajens no Quadro dos Servidores
de Apoio à Educação e dá outras providências. Pareceres: Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação,
Cultura, Esportes e Turismo. 1ª discussão.

48) - Processo 1288/17 – Projeto de Lei 59/17, do Vereador Mar-
cus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a obrigatorie-
dade das empresas de transporte público afixar nos pontos de ôni-
bus do município painel informativo, conforme especifica. Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

49) - Processo 1289/17 – Projeto de Lei 60/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre o agen-
damento telefônico de consultas médicas para pacientes com de-
ficiência ou idosos, previamente cadastrados nas unidades bási-
cas de saúde do município de Casa Branca. Parecer da Comissão
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de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.
50) - Processo 1290/17 – Projeto de Lei 61/17, do Vereador

Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a obri-
gatoriedade dos condomínios residenciais, no âmbito do municí-
pio de Casa Branca, a dispor de cadeiras de rodas e dá outras
providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. 1ª discussão.

51) - Processo 1291/17 – Projeto de Lei 62/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre o exer-
cício de poder de fiscalização dos vereadores no município de Casa
Branca e dá outras providências. Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação.

52) - Processo 1353/17 – Mensagem 42/17, do Prefeito Muni-
cipal, 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 passa-
geiros em veículos de aluguel – táxi. 2ª discussão.

53) - Processo 1354/17 – Mensagem 43/17, do Prefeito Muni-
cipal, altera a lei municipal n° 1441/1989, atribuindo função para
o cargo público de fiscal de tributos e dá outras providências. 2ª
discussão.

54) - Processo 1415/17 – Projeto de Lei 66/17, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, altera a lei n° 2.310, de 18 de
dezembro de 1997 (instalação de caçambas). 2ª discussão.

55) - Processo 142/17 – Mensagem 45/17, do Prefeito Muni-
cipal, dispõe sobre o Hino Oficial do Município de Casa Branca e
dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. 1ª discussão.

56) - Processo 1434/17 – Mensagem 46/17, do Prefeito Muni-
cipal, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar (R$
2.000.000,00). Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação e Comissão de Finanças e Orçamento. 1ª discussão.

57) - Processo 1435/17 – Mensagem 47/17, do Prefeito Muni-
cipal, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar (R$
9.300.000,00). Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação e Comissão de Finanças e Orçamento. 1ª discussão.

58) - Processo 1518/17 – Mensagem 51/17, do Prefeito Muni-
cipal, dispõe sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Nature-
za, revoga a Lei 3.198, de 21 de novembro de 2013 e dá outras
providências. Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação e Comissão de Finanças e Orçamento. 1ª discussão.

59) - Processo 1526/17 – Moção de Pesar 15/17, do Vereador
Rogério Mendes, pelo falecimento do senhor Francisco Fernan-
des. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

60) - Processo 1528/17 – Projeto de Lei 71/17, dos vereadores
José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Marcus Vinícius Parente
Querido Azevedo e Carlos Roberto Rodrigues de Lima, dispõe so-
bre a oficialização do Encontro de Gaioleiros no dia 7 de setem-
bro no município de Casa Branca.

61) - Processo 1529/17 – Projeto de Lei 72/17, do Vereador
José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), autoriza o Chefe do Exe-
cutivo celebrar convênio objetivando cooperação com a APAN –
Associação de Proteção aos Animais e à Natureza, ou entidade
congênere de Casa Branca. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. 1ª discussão.

62) - Processo 1532/17 – Projeto de Decreto Legislativo 09/
17, dos vereadores Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo e
Alberto Zogbi Filho, concede o Título de Cidadão Casa-branquense
ao Deputado Estadual Luiz Fernando Teixeira Ferreira. Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

63) - Processo 1534/17 – Projeto de Lei 76/17, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, denomina “Nestor Freitas” a
ponte da Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira com Rua
Mário Müller. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. 1ª discussão.

64) - Processo 1538/17 – Projeto de Lei 80/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), cria campanha contra o uso de
cerol com o tema “cerol na pipa mata, é a vida por um fio”. Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

Explicação Pessoal

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.411 de 12 de setembro de 2017.

  “Dispõe sobre autorização à Prefeitura Municipal,
para proceder permuta de bens imóveis e dá outras provi-
dências”.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 81 e art. 52, parágrafo único, incisos IX e X,
todos da Lei Orgânica do Município de Casa Branca, bem como,
com fundamento no art. 17, inc. I, alínea “c” da Lei Federal n?
8.666/93, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar um imóvel urbano de sua propriedade, consistente
em UM LOTE DE TERRENO, sem benfeitoria, situado nesta ci-
dade de Casa Branca, Estado de São Paulo, com frente para a
Rua Luiz Pizza, esta com 22,30 metros (vinte e dois metros e
trinta centímetros); do lado direito de quem da rua olha para
o interior do terreno, mede 50,00 (cinquenta) metros, confron-
tando-se com Adalgisa Trielli Abdalla, Nilton Mattedi e Militão
Villela de Carvalho e outra; do lado esquerdo, mesmo sentido,
mede 25,00 (vinte e cinco) metros, e confronta com a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos; daí dobra a direita em
ângulo reto, medindo 0,80 metros (oitenta centímetros) e do-
bra à esquerda em ângulo reto, onde mede 25,00 metros (vin-
te e cinco metros), confrontando com a Companhia Casa Bran-
ca de Melhoramentos; e nos fundos, mede 21,50 metros (vinte
e um metros e cinquenta centímetros), e confronta com a Es-
cola Pré-Primária, encerrando uma área de 1.095,00 m2 (hum
mil e noventa e cinco metros quadrados), sob o Cadastro
Municipal n? 1045.0207.001 e registrado na Matrícula de n?
7.094 do CRI local.

 Art. 2º. – O imóvel descrito no art. 1? será permutado
com o imóvel consistente em uma CASA ASSOBRADADA, com
endereço na Praça Ministro Costa Manso, n? 110, nesta cidade
de Casa Branca, Estado de São Paulo, e RESPECTIVO TERRE-
NO, de medições totalmente irregulares, com área total de
5.231,79 m2 (cinco mil e duzentos e trinta e um metros e se-
tenta e nove centímetros quadrados), com Cadastro Munici-
pal sob n? 01.02.049.0726.001 e registrado na Matrícula n?
13.102 do CRI local, de propriedade da Paróquia Nossa Se-
nhora das Dores.

§ 1? - Os imóveis permutados, nos termos do art. 17 da
Lei no 8.666/93, foram previamente avaliados, por dois profis-
sionais, devidamente habilitados pelo CRECI, e os respectivos
laudos de avaliação estão encartados nos autos do Processo
Administrativo n? 782/2017, cuja cópia integral, que segue
anexa, faz parte integrante desta Lei Municipal.

§ 2? - A permuta de imóveis ora autorizada se subordina
às seguintes razões de interesse público:

I – Necessidade de restaurar e preservar o casarão asso-
bradado, descrito no art. 2? desta Lei, declarado património

histórico municipal, por força da Lei Municipal n? 1.548/90, cuja
proteção recai, com maior ênfase, sobre o Poder Público Muni-
cipal, além do fato de já haver decisão judicial transitada em
julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública processada
sob n? 0000973-39.2012.8.26.0129 (execução provisória apen-
sada sob n? 0000094-61.2014.8.26.0129), em trâmite perante a
E. 1ª Vara Cível desta Comarca de Casa Branca, que impôs à
Municipalidade a obrigação solidária de restaurar e preservar
o referido imóvel.

 “Após a permuta dos imóveis, a Municipalidade assumi-
rá a totalidade do restauro do imóvel objeto da matrícula nº
13.102 até a conclusão das obras conforme determinado na
Ação Civil Pública nº 0000973-39.2012.8.26.0129”.

II – A área remanescente do imóvel descrito no art. 2? (par-
te do terreno não atingida pela preservação interesse histórico
e artístico) servirá à Prefeitura Municipal para o fim de implan-
tação do Projeto “Vila do Esporte”, promovido pelo Ministério
do Esporte, e no qual a Municipalidade de Casa Branca já está
habilitada.

§ 3? - Fica vedada a realização, pelo Município de Casa Bran-
ca, de qualquer despesa financeira, destinada à Paróquia ou a
terceiros, à título compensação dos valores concernentes às di-
ferenças dos valores mobiliários, conforme apurados nos lau-
dos encartados no Processo Administrativo n? 0000782/2017.

§ 4? - Após a edição desta Lei, a administração pública mu-
nicipal adotara? todas as providências jurídicas necessárias ao
aperfeiçoamento do negócio jurídico, notadamente, quanto a
elaboração de escritura pública e registro em matrícula junto
ao CRI, devendo-se constar da escritura a renúncia da paró-
quia permutaria, quanto ao disposto no § 3? supra.

Art. 3º. - Em face da impossibilidade jurídica de se proce-
der a? imediata lavratura das competentes escrituras públicas
de permuta, as partes permutantes são imitidas na posse dos
imóveis permutados.

Art. 4º. - As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão por conta do orçamento vigente, obrigando-se o
Setor Contábil a inseri-las nos anexos da LDO e demais peças
contábeis municipais, podendo, inclusive, proceder a? abertu-
ra de créditos especiais ou adicionais, se necessário for.

Art. 5º. - Esta Lei entrara? em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12    de setembro
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
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Casa Branca foi representada bri-
lhantemente no I Torneio Attitude de
Ginástica Rítmica no dia 16 de setem-
bro, em Piracicaba. A professora Nádia
Monteiro juntamente com os alunos do
projeto Paiê, da Prefeitura de Casa
Branca conquistaram diversas meda-
lhas e troféus. O resultado das ginas-
tas é a repercussão de um grande pro-
jeto esportivo que hoje é realidade na
vida de muitos jovens.

Dentre as provas realizadas, as gi-
nastas disputaram mãos livres, arco,
bola com várias categorias, entre elas,
baby até 6 anos, kids até 8 anos e teen
de 1 a 12 anos. Medalhas e o grande
reconhecimento do empenho das gi-
nastas não faltaram.

Laís Mariano Schimichaqui ganhou
em primeiro lugar na categoria kids,
Bruna Oliveira, Sara Cipolini e Bianca
Salles conquistaram o segundo lugar.
As ginastas Bianca Oliveira e Raquel
Filipini conquistaram o terceiro lugar.

Na categoria teen1 o primeiro lugar
ficou com Mariana Paiva. Isis Apareci-
da Cipolini e Fernanda Branbila con-
quistaram o segundo lugar. O terceiro
lugar foi conquistado pelas ginastas
Stela Ribeiro e Viviane Maringolo. Na

Nos próximos dias 25 e 26 de setem-
bro, a Prefeitura de Casa Branca, por meio
da Divisão Municipal de Saúde, irá reali-
zar um treinamento para 30 profissionais
da área da saúde para capacitação de Tes-
te Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C.
O treinamento acontecerá das 8h às 17h,
no Auditório Carmo Aga, na Câmara
Municipal.Irão participar além de técni-
cos municipais, profissionais de outras
instituições de saúde da cidade.

No total, três profissionais da área da
saúde já foram capacitados para realiza-
ção desses testes e serão os responsáveis
pelo treinamento, que foi autorizado
pela Regional da Saúde de São João da

Ginastas de Casa Branca conquistam medalhas
no campeonato em Piracicaba

Equipe de ginastas de Casa Branca realizaram excelente campeonato.

categoria teen2,  Isabela Strazza Pivat-
to conquistou o primeiro lugar nas
modalidades mãos livres, arco e bola,
também três vezes como ginasta bri-
lhante.

A equipe de Casa Branca ganhou o
troféu por equipe em primeiro lugar.
A professora Nádia Monteiro ganhou
como melhor técnica.

O projeto Paiê proporciona inúme-

ros benefícios para as crianças no cres-
cimento, desenvolvimento, influencian-
do amigos e divulgando a importância
da prática esportiva, trazendo saúde e
o bem-estar.

Profissionais da saúde de Casa Branca passam por capacitação
Boa Vista, responsável pelo fornecimen-
to dos testes para o município de Casa
Branca. O objetivo é capacitar o maior
número de profissionais possíveis para
ampliar o atendimento na cidade e as-
sim ajudar no diagnóstico precoce des-
sas doenças.

Além disso, no final do ano será rea-
lizada a Campanha Fique Sabendo, que
serve para conscientizar a população da
importância do diagnóstico precoce des-
sas doenças. Com mais profissionais ca-
pacitados para realizar os testes rápidos,
Casa Branca espera atender o maior nú-
mero de pessoas e assim ajudar no di-
agnóstico e tratamento dessas doenças.
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Numa ação emergencial e rápida, a
Prefeitura de Casa Branca, por meio da
Divisão de Agricultura, conseguiu con-
trolar o incêndio no último sábado, 16
de setembro, na estrada vicinal de aces-
so à Tambaú. Imediatamente foi neces-
sário isolar a área durante o combate ao
incêndio. Durante a ação para contro-
lar o fogo, os postes que caíram em di-
versos pontos da estrada foram retira-
dos, além de toda a folhagem que co-
briu a estrada.

A rápida ação do Departamento de
Serviços Municipais (DSM) e o Departa-
mento de Segurança Pública e Trânsito
(SEGTRAN) cuidou da segurança dos mo-
toristas que utilizam o acesso e o con-
trole das chamas eliminando o risco
iminente do incêndio ganhar maior
proporção. A operação se prolongou
durante a madrugada e no início da ma-
nhã de domingo.

Prefeitura alerta para os riscos das queimadas

- Não jogar bitucas de cigarro em local que haja vegetação;
- Latas de metal e garrafas de vidro também não podem ser jogadas em qualquer local, pois
esquentam com muita facilidade e acabam causando queimadas;
- Não jogar lixo e nem queimá-lo onde há vegetação seca;
- Não soltar balões;

Vários cuidados devem ser tomados para evitar as queimadas:

Incêndio atingiu estrada vicinal de acesso à Tambaú
Equipe agiu rapidamente para retirar
postes das estradas

No intuito de aproximar a sociedade
e evitar o desperdício de água, a Prefeitu-
ra de Casa Branca criou um novo canal de
comunicação.Agora, a população pode
denunciar desperdício de água através de
número 3671-9722. Neste período de es-
tiagem é essencial a parceria entre a Pre-
feitura e sociedade.

Em virtude da falta de chuvas, a Pre-
feitura adotou o racionamento de água
desde o último dia 15 de setembro. O ra-
cionamento está acontecendo todos os
dias, no horário das 6h às 16h.

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

Para que não ocorra um racionamen-
to ainda maior, a Prefeitura pede a ajuda
da população para economia de água e
para denunciar quem está desperdiçan-
do água. Além disso, a Prefeitura alerta
sobre a necessidade de economizar água
nos horários fora do racionamento adota-
do.

- Não fazer fogueira perto de vegetação;
- Não faça queimadas para limpar terrenos.

A Prefeitura pede a colaboração da população, pois as queimadas prejudicam o meio ambien-
te, além de colocar em risco motoristas e a própria população.

Prefeitura cria disque-denúncia para evitar desperdício de água
DICAS PARA ECONOMIA DE ÁGUA:
•Não lave carros, calçadas e suas casas;
• Ao escovar os dentes, abra e feche a torneira enquanto escova
os dentes;
• Mantenha as torneiras fechadas enquanto ensaboa roupas e
louças;
• Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima;
• Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro desli-
gado e procurar tomar banho rápido;
• Não deixar que ocorram vazamentos em encanamentos den-
tro da residência;
• Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário. Manter
a válvula sempre regulada;
• Reutilizar a água sempre que possível;
• Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas;
• Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira.

A Prefeitura de Casa Branca está tomando as providências ne-
cessárias para que o reabastecimento das casas aconteça mais ra-
pidamente e possa evitar transtornos na vida dos munícipes.

O prefeito alertou a todos que este problema já deveria estar
resolvido, mas que a população conhece as verdadeiras razões e
os verdadeiros responsáveis por estarmos passando por esta si-
tuação de racionamento ainda por mais este ano. O prefeito pro-
meteu que em 2108 não haverá mais racionamento na cidade.
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Estão abertas as inscrições para o 1º
Festival de Intérpretes (FEINTER) de Casa
Branca, que vai acontecer de 11 a 14 de
outubro, às 20h, no Cine Teatro Casa Bran-
ca. O objetivo do FEINTER é descobrir e
incentivar novos talentos da cidade e da
região. As inscrições devem ser feitas até
dia 7 de outubro, no Departamento Mu-
nicipal de Cultura, localizado na Praça Rui
Barboza, 56, na antiga Estação da Fepasa
e tem uma taxa de R$ 10,00. As vagas são
limitadas para 60 participantes.

Casa Branca abre inscrições para o
1º Festival de Intérpretes

Haverá premiação para o primeiro,
segundo e terceiro lugar, nos valores de
R$ 1.000,00, R$ 800,00 e R$ 500 respecti-
vamente. Os candidatos se apresentarão
e os classificados irão para semifinal e
depois final.

Para assistir as apresentações é só le-
var 1kilo de alimento não perecível, ex-
ceto sal.

Mais informações sobre o 1º Festival
de Intérpretes de Casa Branca podem ser
obtidas pelo telefone (19) 3671-9770.

O departamento de Segurança
Pública e Trânsito (SEGTRAN) da Pre-
feitura de Casa Branca,promove di-
versas iniciativas para conscientizar
motoristas, pedestres, ciclistas e es-
tudantes durante a Semana Nacio-
nal de Trânsito, que acontece de 18
a 25 de setembro.

Na manhã de terça-feira (19), alu-
nos da rede municipal tiveram uma
interação na Praça Barão de Mogi
Guaçu (Praça da Matriz), com a par-
ticipação da Guarda Civil de Vargem
Grande do Sul, e alguns professores
parceiros do Transito, passando ori-
entações e interatividade com as cri-
anças com o objetivo de chegar à
idade adulta com as noções corre-
tas, consciente de que o trânsito é
um ambiente social e não individu-
al.

A Cia de Teatro Parafernália pro-
moveu uma apresentação na quar-
ta-feira (20), da peça 'Ir e Vir sem Co-
lidir' com patrocínio da Renovias
através da Lei Rouanet. A peça con-
tou a história de três crianças, os
amigos Noa, Cabeça e Tami, que se
reúnem em um lugar muito especi-
al para realizar um trabalho de es-

Casa Branca recebe diversas ações
na Semana Nacional de Trânsito

cola. Entre brincadeiras e muita ima-
ginação eles vão descobrindo a im-
portância de um trânsito mais segu-
ro para todos. Para concluir o traba-
lho, os jovens têm um grande desa-
fio. Eles precisam descobrir como as
crianças podem contribuir para um
trânsito mais seguro nas ruas e ro-
dovias.

A Polícia Militar também reali-
zou um trabalho de conscientização
importante e participou da apresen-
tação da peça teatral, palestra, dis-
tribuição de gibis da Renovias com
orientações de trânsito e todo apoio
nos eventos que aconteceram no
município.

Alunos da rede municipal receberam orientações de segurança no trânsito

A Cia de Teatro Parafernália
apresentou a peça 'Ir e Vir sem Colidir'


