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Quando se fala em qualidade da água,
não basta somente avaliarmos a situação
da água que chega em nossas torneiras.
É preciso avaliar o processo de uma for-
ma mais ampla. Principalmente no as-
sunto tratamento de esgoto.

Uma das principais metas do início da
atual administração foi garantir o fim do
racionamento da água nas casas de Casa
Branca. Com um sistema ultrapassado de
bombeamento de água, diversos bairros
da cidade passavam por falta de água e
até racionamento. A falta de investimen-
to há anos em equipamentos modernos
no setor levava o Município a ter forte
perda de água nas estações de tratamen-
to, prejudicando o abastecimento nas re-
sidências de bairros como Vila Três Cru-
zes, Senhor Menino, Andorinhas, Parque
São Paulo, Lagoa Branca, Sítio das Covas,
Venda Branca e Desterro.

Poços artesianos com equipamentos
parados e muitos sucateados que geram
a perda de energia e desperdício de água
levaram os técnicos do Departamento de
Água, Esgoto, Manutenção e Saneamen-
to da Prefeitura de Casa Branca a elabo-
rar um detalhado diagnóstico da situação
na cidade a fim de iniciarem alguns repa-
ros emergenciais que garantissem o abas-
tecimento pleno de água nas residências
da cidade. Na caixa d'Água do Distrito
Industrial, por exemplo, técnicos detecta-
ram uma perda de 100 mil litros de água
por dia por causa de fios condutores que-
brados. O problema foi solucionado. Na

Casa Branca busca um sistema moderno de tratamento de
água e esgoto para atrair empresas para a cidade

Município terá que cumprir o

Plano Municipal de

Saneamento Básico, aprovado

em 2016, que prevê um

investimento da ordem

de R$ 46 milhões em

modernização de todo o

sistema de água

caixa d'Água da Facab, que atende cerca
de 30% da população da cidade, foi regis-
trado perda de energia em virtude dos
equipamentos. Para isso os técnicos reali-
zaram a troca de motores e o bombeamen-
to, que durava aproximadamente 22 ho-
ras para atingir sua totalidade, passou
para 14 horas. Porém, os equipamentos
ainda continuam ultrapassados.

Na Estação de Tratamento de Água
Nazaré, que abastece 50% da cidade e
trata 230 mil litros de água por hora, foi
necessário a troca de equipamentos da
caixa elevada quadrada. A unidade, que
demorava mais de 3 horas para ser abas-
tecida em sua totalidade, passou esse
prazo para 45 minutos com os reparos
realizados, gerando dessa forma conside-
rável economia de energia.

Na Lagoa Branca o problema de falta
d'Água nas residências foi sanado. Repa-
ros feitos no poço de abastecimento e a
adequação de parte do sistema permitiu
que o problema que atingia cerca de 2 mil
pessoas diariamente fosse resolvido, pelo
menos temporariamente.

As ações, embora paliativas uma vez
que ainda há necessidade de grandes re-
paros, investimentos e troca de equipa-
mentos por sistema mais moderno, tem
garantido, de acordo com os técnicos do de-
partamento, o pleno abastecimento de
água na cidade e a economia de energia.
Porém, o sistema precisa de grandes refor-
mas estruturais e de investimento, princi-
palmente nas Estações de Tratamento de
Esgoto, principal problema da cidade.

Esgoto: Casa Branca conta com três
estações de Tratamento de Esgoto. São lo-
calizadas no Bairro Industrial, Papagaio e
Congonhas. Com motobombas, equipa-
mentos de drenagem e reservatórios ul-
trapassados, as estações não garantem o
tratamento adequado exigido pelos ór-
gãos ambientais. As multas que a cidade
ganha de órgãos ambientais têm sido
constantes. Isso tem prejudicado a cida-
de em seu desenvolvimento e progresso,
uma vez que empresas que gostariam de
se instalar na cidade acabam não encon-

trando condições adequadas para com-
pensar seus investimentos.

De acordo com os técnicos, o investi-
mento necessário para que a cidade te-
nha o tratamento adequado de esgoto é
alto. O principal problema está na Esta-
ção de Tratamento Congonhas, que trata
cerca de 98 % do esgoto da cidade. No local
é necessário que seja feito investimentos
para modernizar o desassoreamento das
represas, o correto escoamento das águas
pluviais da estrada, o aterramento da
ETE,  modernização do sistema de retira-
da do esgoto, mudança e reforma das cai-
xas de passagem, motobombas mais po-
tentes e correção da parte estrutural dos
registros de manobras. Esses investimen-
tos são caros, garantem os técnicos. Por
isso a necessidade da Concessão do Sis-
tema de Água, projeto que foi encaminha-
do pelo Executivo Municipal  para a Câ-
mara Municipal, que visa modernizar
todo o sistema a fim de transformar Casa
Branca numa cidade atrativa para os in-
vestidores.

Poços artesianos: a necessidade de in-
vestimentos no setor não se limita so-
mente às Estações de Tratamento de
Água e de Esgoto que operam na cidade
de Casa Branca. Os poços artesianos da
cidade também precisam de ampla mo-
dernização no seu sistema de captação de
água. Investimentos a fim de garantir a
limpeza adequada, bombeamento e ma-
nutenção constante dos poços, instalação
de modernos equipamentos a fim de ga-
rantir a dosagem adequada de cloro, subs-
tituição de tubulações de recalque e con-
trole de equipamentos de registro de
entrada e saída são investimentos que
serão necessários serem realizados no lo-
cal. Porém, a Prefeitura afirma que sem a
concessão não será possível garantir es-
ses investimentos com recursos próprios
do orçamento da cidade, o que tem difi-
cultado o progresso e o crescimento da
cidade, uma vez que diversas empresas
se recusam a investir no município justa-
mente por falta de condições adequadas
de saneamento ambiental.

Estação de Tratamento de Esgoto Congonhas: sistema precisa ser modernizado
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Um século é já passado
Na estrada de Mogi a Franca
Onde existia um povoado
Foi ereta Casa Branca

Surgida entre as palmeiras
Roteiro das bandeiras
"A Virgem" erigiram ermida
Entre bênçãos a Terra é protegida

Era uma pérola perdida
Em bravio sertão
Abrigando vidas singela guarida
No seio deserto da imensidão

Casa Branca é muito querida
Contemplando as suas gerações
Jabuticaba e café, o teu solo é
Velho berço de tão nobres tradições

Um século é já passado
Na estrada de Mogi a Franca
Onde existia um povoado
Foi ereta Casa Branca

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município é uma publicação
oficial  da Prefeitura do Município de Casa
Branca e da Câmara Municipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock – MTB 26.526

Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

Casa Branca ganha Hino oficial
 A assinatura do Decreto nº 2.444, de 8 de maio 2017, instituiu oficialmente o Hino de Casa Branca.
No dia 19 de maio, houve uma solenidade no Salão Nobre do Instituto de Educação, para apresentação

oficial do Hino do Município, que foi cantado pelos atiradores do Tiro de Guerra 02-066, sob a regência do
Maestro Marcos Damasceno.

Esse é um fato histórico para o município de Casa Branca, que agora passou a ter seu Hino oficial.

HINO DO PRIMEIRO CENTENÁRIO
DE CASA BRANCA

Hoje és grande cidade
Na exaltação do seu progresso
Foco de Luz, de Instrução
Centro de Paz e Liberdade, Liberdade

A Casa Branca, minha vida
Terra de Deus, tão abençoada
Uma canção que é desferida
Ao sorrir da alvorada.

Terra de Bravos, terra Amada
Ó Casa Branca adorada
De teus heróis que a história
Consagrou em nosso brado, de justiça,
 fé e Amor

Ser filho de ti, ó Casa Branca
É ter nascido na Glória
E possuir uma alma franca
E um nome na tua história

EDITORIAL

Uma ótima notícia para a população de

Casa Branca. A partir de agora a cidade passa a

contar com o Diário Oficial do Município, uma

publicação que tem por objetivo trazer mais

transparência aos atos oficiais dos poderes Exe-

cutivo e Legislativo, além de economia aos co-

fres públicos, já que não haverá mais a necessi-

dade de gastar verba com publicações em dife-

rentes veículos de comunicação.

Com o Diário Oficial do Município, o muní-

cipe poderá acompanhar atos, decretos, leis, li-

citações, concursos públicos e notícias tanto do

Poder Executivo como do Legislativo. A ideia é

estreitar a comunicação com os munícipes a

fim de fazer um governo participativo e trans-

parente.

O jornal será publicado também na inter-

net, nas páginas oficiais da Prefeitura. Além

disso, trará agilidade e acesso fácil a tudo que

vem sendo realizado na cidade. Com uma dia-

gramação leve, sem promoção pessoal de ne-

nhum agente público, o Diário Oficial do Mu-

nicípio será uma grande ferramenta de comu-

nicação entre o Poder Público e os munícipes

para que todos tenham acesso a tudo que acon-

tece na cidade.

O Diário Oficial de Casa Branca é a marca

de uma gestão pública transparente e em con-

tato direto com a população, que merece respei-

to e satisfação. Esperamos que gostem da leitu-

ra e até a próxima edição.

Prefeitura do Município de Casa Branca
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P O R T A R I A  Nº. 6.114

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,
       DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL
       NO.2.756 de 09.02.2006.

 NOMEIA e dá posse aos novos membros que cons-
tituirão o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
TO RURAL DE CASA BRANCA, conforme segue: -

- Representante da ETE Dr. Francisco Nogueira de
Lima:
Luiz Fernando Moffa;
- Representante da Casa da Agricultura: André Luiz
Antonialli;
- Representante do Sindicato Rural Patronal: Wagner
Genari;
- Representante dos Trabalhadores Rurais: Marco An-
tônio
Malaquias;
- Representante da Associação Comercial e Empre-
sarial:
Miguel Zeidan Beserra;
- Representante da Faculdade Casa Branca – FACAB:
Geisa
Peral Martins;
- Representante dos Agricultores do Distrito de Ven-
da Branca:
 Élcio Antônio Rosa Rezende;
- Representante dos Agricultores de Lagoa Branca:
 Paulo Consoni;
- Representante dos Agricultores de Casa Branca: Se-
bastião
Fernando Fagiani;
- Representante dos Agricultores da Micro bacia Ri-
beirão
Congonhas: Odair Mira.

Fica revogada a Portaria no. 5.361 de 16 de
outubro de 2013.

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de abril
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO  No.   2.449  de  15  de  maio  de  2017.

O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe confere o in-
ciso VIII do artigo 81, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO – A necessidade de construir mo-
radias populares, em especial a população de baixa
renda do município, assistida pelo Departamento
Municipal de Promoção e Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º. -  As glebas de terras pertencentes a mu-
nicipalidade, objeto das matriculas n.ºs 19.197 e
19.198, devidamente registradas junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e
Pessoa Jurídica da Comarca de Casa Branca-SP, serão
destinas exclusivamente para construção de mo-
radias pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”,
Faixa 01 e 1,5, de acordo com as normas estabeleci-
das pela Portaria do Ministério das Cidades nº. 267
e 269/2017.

      Art. 2o. -  Revogadas as disposições em contrá-
rio, este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de maio de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquiva-
do nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

 P O R T A R I A  Nº.  6.150

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICI-
PAL DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO
USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FERE O ART. 81, ITEM VIII DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO,

               RESOLVE nomear a Comissão
Interna de Avaliação Técnica para Análise do Ma-
terial Didático Pedagógico para a Educação Infan-
til, conforme determina a Tomada de Preço no. 04/
2017 e Processo no. 84/2017, referente à Contratação
de Sistema de Ensino, nesta Prefeitura pelos mem-
bros abaixo relacionados: -

- Ana Lúcia Leite
- Eliane Lopes Thiago de Souza
- Elislaine Meire Barione Nogues
- Fernanda Aparecida Bernardes Antonialli
- Fernanda Maria Marcienta Gonçalves Picolo
- Regina Aparecida da Silva
- Rosana Aparecida Bernardo Maringolo
- Viviane de Fátima Ferreira

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de junho de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO  No. 2.451  de  05  de  junho  de  2017.

          Dispõe sobre lançamento do ISS e TAXAS e
fixa prazos dos vencimentos,
para o exercício de 2017.

O Prefeito Municipal de Casa Branca, Es-
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe
confere o inciso VIII do artigo 81, da Lei Orgânica do
Município,

DECRETA: -

Art. 1°. – O ISS e TAXAS serão lançados
em 05 (cinco) parcelas, cada uma correspondente a
um DAM (Documento de Arrecadação Municipal)
específico, cujos vencimentos serão os seguintes: -

a) – Cota única no dia 18/08/2017

b) – 1a. Parcela no dia 18/08/2017
c) – 2a.  Parcela no dia 18/09/2017
d) – 3a. Parcela no dia 18/10/2017
e) – 4a.  Parcela no dia 18/11/2017
f)  – 5º.  Parcela no dia 18/12/2017

Art. 2°. –   O contribuinte terá desconto
de 10% (dez por cento) quando efetuar o pagamen-
to em parcela única.

Art. 3o. -  Revogadas as disposições em
contrário, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 05 de junho de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arqui-
vado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
  SECRETÁRIA GERAL

DECRETO Nº. 2.452 de 05 de junho de 2017.

Suspende o expediente nas repartições públicas mu-
nicipais no dia 16 de junho de 2017 devido ao Feria-
do “CORPUS CHRISTI” e dá outras providências,

O Prefeito Municipal de Casa Branca, Es-
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe
confere o inciso VIII do artigo
81 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que a suspensão do expediente nas
repartições públicas municipais, no próximo dia 16
de junho, revela conveniente à Administração;

DECRETA:

Art. lº.- Fica suspenso o expediente nas
repartições públicas municipais, no dia 16 de junho
do corrente ano, que recairá numa sexta-feira, in-
tercalando-se, pois, entre o Feriado de Corpus Christi
e o final de semana, ressalvadas as atividades es-
senciais e de interesse público.

Art. 2°.- Revogadas as disposições em
contrário, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

                  Prefeitura Municipal de Casa Branca, 05
de junho de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquiva-
do nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

    DECRETO Nº. 2. 450 de 02 de junho de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de
Casa Branca, em conjunto com a Presidente do Con-
selho Municipal de Assistência Social, no uso de suas
atribuições e, considerando a necessidade de avali-
ar e propor diretrizes para a implementação da Po-
lítica de Assistência Social no Município,

D E C R E T A: -

Art. 1º. – Fica Convocada a VIII Conferência Muni-
cipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 06
de julho de 2017, tendo como tema: “GARANTIA DE
DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS”.

Art.2º. – As despesas decorrentes da aplicação des-
te Decreto, correrão por conta de dotação própria do
orçamento do órgão gestor municipal de Assistên-
cia Social.

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de junho
de 2017.

MARCO CESÁR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na sede da Prefeitura Municipal e arquiva-
do nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Com o objetivo de garantir mais

segurança aos pedestres e motoristas,

e melhorar o fluxo do trânsito na

cidade, cinco importantes ruas de

Casa Branca ganharão, em breve,

alterações viárias após estudos

técnicos realizados pelo

Departamento de Segurança Pública e

Trânsito da Prefeitura de Casa Branca.

Algumas mudanças já tiveram inicio. O entorno

da Praça Barão de Mogi-Guaçu passou a ter seu trân-

sito funcionando em sentido anti-horário de direção,

com mão única. Do cruzamento da Rua Fernando

Musa até a Rua Luís Gama foi adotado o sentido único

na direção Centro/Bairro e acompanhando o sentido

único de direção da Avenida Francisco Nogueira de

Lima até a Rua Coronel José Julio, sentido Bairro/Cen-

tro.

Os técnicos do Departamento de Segurança Pú-

blica e Trânsito estimam que circulem pelo local apro-

ximadamente mil veículos por dia.

Ruas próximas a Praça Barão de Mogi-Guaçu
recebem alterações viárias
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Campanha do Agasalho bate recorde e arrecada
mais de 23 mil peças

O Fundo Social de Solidariedade de
Casa Branca em parceria atiradores do
Tiro de Guerra 02-066 e voluntários con-
seguiram arrecadar até o momento
23.230 peças para a Campanha do Aga-
salho deste ano. Os itens já foram sepa-
rados e começaram a ser distribuídos
nos Centros de Convivência dos bairros
Desterro e Andorinhas. As arrecadações
ainda continuam em diversos pontos
da cidade.

Pontos de Arrecadação:

Centro de Convivência do bairro Desterro
Centro de Convivência do bairro Andorinhas
Centro Comunitário
Academia Physical
Colégio Barão
Colégio COC
Colégio Objetivo
Ação entre Amigos

Campanha este ano bateu recorde de arrecadação

Moradores fizeram questão de contribuir com a Campanha do Agasalho
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Meta é fazer a manutenção
de todas as ruas da cidade

em um ano

A Prefeitura de Casa Branca está realizan-
do na cidade a tão esperada pela população
Operação Tapa-Buraco. Iniciada em feverei-
ro, a Operação tem como objetivo recapear
as ruas da cidade garantindo assim a melho-
ria no fluxo dos veículos e mais segurança
aos pedestres e motoristas.

Diversas ruas já foram contempladas  e
outras estão com obras em andamento. As
que se encontram com obras em andamento
são: Rua Duque de Caxias, na altura do Ideal
Supermercados, Avenida Luiz Gama, Aveni-
da Ganymedes José, entre as pontes Jardim
América e a Rua São Bento e na altura do Lava-
Rápido do Mosquito, Rua João Zoppei, Jardim

Macauba, Rua Mariana Zanqueta Alves, Jar-
dim Macauba, Rua Pedro Vilas Boas, Vicinal
saída do Desterro até SP 215, no Bairro do
Desterro, Rua Família Madalena, no Parque
São Paulo, Rua São Bento, Jardim Macauba,
Rua dos Vanucci, Jardim América, na altura
do Depósito do Carlinhos e Avenida Luiz
Gama, saída para Tambau. As lombadas da
Rua Altino Arantes, no Centro, também es-
tão recebendo intervenções.

Desde o inicio da operação diversos lo-
cais de Casa Branca já receberam as interven-
ções, como as imediações do Terminal Rodo-
viário, a Rua Dorotheo Barbosa, no Bairro São
José e a Rua Renato Pistelli.

A Prefeitura de Casa Branca quer que to-
das as ruas da cidade recebam a Operação
Tapa-Buraco e para isso está desenvolvendo
um cronograma para as intervenções. A fim
de garantir a qualidade técnica das obras, en-
genheiros especialistas no assunto que já de-
senvolveram trabalhos reconhecidos na ci-

dade de São Paulo estiveram em Casa Branca
avaliando as condições do asfalto das ruas.
A ideia é investir em produtos adequados,
qualidade e que tragam grande durabilidade
por muitos anos, garantindo economia aos
cofres públicos no futuro.

A grande quantidade de buracos nas vias
sempre foi uma das principais reivindicações
da população. Há mais de 12 anos a cidade

não investia em manutenção de suas ruas, o
que dificulta o tráfego de veículos, além de
causar desconforto aos motoristas e diver-
sos danos nos automóveis que trafegam pela
cidade.

Importante ressaltar que a entrada do
bairro Nazareth ganhou também recapea-
mento e no Bairro São João estão sendo inici-
adas obras de pavimentação.

Rua Celina Soares (Bairro Nazaré)

Fim da Rua Celina Soares e início da Rua dos Antonialli (Bairro Nazaré)

Rua Família Magdalena (Parque São Paulo)

Rua Duque de Caxias (Centro)

Operação Tapa-Buraco contempla diversos
bairros da cidade


