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A Prefeitura de Casa Branca, por meio
do Departamento de Segurança e Trânsi-
to (Segtran), consertou os semáforos do
cruzamento da Avenida Renato Pistelli
com a Rua Celina Soares, próximo ao Auto
Posto Strazza e do Desterro. Com os equi-
pamentos inutilizados por falta de repa-
ros técnicos, os semáforos deixaram de
funcionar há mais de dois anos e foi pre-
ciso a troca de peças que mantinham o
equipamento sem condições de uso. Em
alguns dias serão executadas a sinaliza-
ção vertical e horizontal nos locais.

O Departamento de Segurança e Trân-
sito está fazendo um grande estudo com
o objetivo de tornar mais seguro e ágil o
trafego de veículos na cidade. A Prefeitu-
ra também busca recursos para a implan-
tação de uma ciclofaixa e ciclovia de aces-
so à Avenida Renato Pistelli até o Horto
Florestal.

As melhorias no trânsito também po-
dem ser vistas junto ao programa Bairros
em Ordem. Diversas vias dos bairros Jar-
dim Rafaela, CECAP, São João, Jardim Boa
Esperançajá receberam ações e a partir de
15 de julho será no Bairro Andorinhas.
Ruas Duque de Caxias e Moacir Trancoso
Peres sofrerão mudanças a partir de se-

Prefeitura conserta semáforos da cidade
gunda-feira, 17 de julho. Mais duas ruas
da cidade terão suas mãos de sentido al-
teradas a fim de melhorar o tráfego dos
veículos e trazer mais segurança aos pe-
destres.

A partir de segunda-feira, a Rua Duque
de Caxias passará a ter fluxo de mão úni-
ca no sentido Bairro/Centro, no trecho com-
preendido entre a Rua Justino de Castro e
Rua Ricardo Batista. Também no mesmo
dia a Rua Moacir Trancoso Peres passará
para mão única sentido Centro/Bairro, no
trecho compreendido entre a Rua Ricardo
Batista e Justino de Castro.

Com as mudanças, já são quatro vias
do Centro que sofreram alteração desde
o início do ano. Pelas vias circulam apro-
ximadamente 1,5 mil veículos por dia.

Semáforos do cruzamento da Avenida Renato Pistelli com Rua Celina Soares foram consertados e já estão em pleno
funcionamento

Local também está recebendo nova sinalização de solo
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Distribuição Gratuita

Ata de número cento e quinze do livro de Ata nº 01,
página 72. O Conselho Municipal de Assistência So-
cial (CMAS) de Casa Branca/SP, no uso da competên-
cia que lhe confere a Lei Municipal nº 2.172 de 20 de
dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 2.656 de 27
de Maio de 2004, em reunião extraordinária realiza-
da aos sete dias do mês de março do ano de dois mil
e dezessete, às quatorze horas horas, na Casa dos
Conselhos Municipais, na Rua Capitão Horta nº 339,
em Casa Branca, Estado de São Paulo, com a presen-
ça dos conselheiros representantes do Poder Público:
Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener – repre-
sentante do Departamento Municipal de Promoção
Social (titular), Rosana Aparecida Bernardo Maríngo-
lo – representante do Departamento Municipal de
Educação (suplente no exercício da titularidade), Eve-
lice Guimarães Barnabé – representante do Depar-
tamento Municipal de Saúde (titular), Roberta Dias
Gaeta Moreira – representante do Departamento
Municipal de Finanças (suplente no exercício da ti-
tularidade) e Ariane Marcela Gomes – representan-
te do Gabinete do Prefeito (titular) e os conselheiros
representantes da Sociedade Civil: Josana Monteiro
Gozzo – representante da Associação Casabranquen-
se de Combate ao Câncer Carmem Prudente (titular)
e Seila Maria Pizani Fermoseli Dias – representante
das Obras Sociais da Paróquia São João Batista (titu-
lar). Sob a presidência de Josana Monteiro, que agra-
deceu a presença de todos, foi dado início aos traba-
lhos com os seguintes assuntos: justificativa dos con-
selheiros: Adilson Quaio, Maria Aparecida Serafim,
Benedita Aparecida Gregório Assalim, Célia Regina
de Araújo Benedito e Leila Regina Benvenuto. A se-
guir houve a aprovação da pauta.  Logo, ocorreu a
posse de membros do Poder Público indicados para
compor este colegiado no próximo biênio. A seguir, a
presidente apresentou aos presentes, o Ofício nº 45/
2017, do Departamento Municipal de Promoção So-
cial, solicitando análise deste colegiado quanto a con-
tratação de empresa para prestação de serviços de
monitoramento dos beneficiários do Programa Fede-
ral Bolsa Família, para 1ª e 2ª vigência de 2017, utili-
zando o recurso do IGDM/PBF, no valor de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais). Os conselheiros questio-
naram tal contratação tendo em vista, que a Educa-

ção realiza seu acompanhamento sem ter necessida-
de de contratação, com um público muito maior que
a saúde. Foi enaltecida a experiência da empresa a ser
contratada e também exposta a falta de condições do
Departamento de Saúde assumir tal responsabilida-
de neste momento, que é realmente do Departamen-
to de Saúde. A presidente Josana solicitou que se faça
uma consulta ao Governo Federal, referente às capa-
citações voltadas para o Setor da Saúde, com relação
ao acompanhamento das condicionalidades do Pro-
grama Bolsa Família, tendo em vista, que estas são
oferecidas gratuitamente pelo Governo Federal. Que,
após esta consulta, o Departamento de Saúde seja
informado e possa se organizar para capacitar um
funcionário efetivo, para atuar em tal acompanhamen-
to a partir do ano de 2018. Após as discussões e aná-
lises, o colegiado aprovou a contratação da empresa,
através da Deliberação nº 07/2017, com a ressalva de
que será apenas para o ano de 2017, e que o Departa-
mento de Saúde disponibilize profissional efetivo para
capacitar-se e exercer a função necessária dentro do
programa, não podendo o contrato ser prorrogado sem
deliberação deste colegiado. Após, foi feito uma nova
apresentação sobre a reprogramação dos recursos
transferidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Social/SEDS para o Fundo Municipal de Assis-
tência Social/FMAS, pois, na reunião de janeiro, não
foi passada de acordo com o solicitado pela Secretaria
Estadual, ficando da seguinte forma a reprogramação
de valores: Proteção Social Básica: R$ 19.010,33; Prote-
ção Social Especial de Média Complexidade:
R$1.007,33 e Proteção Social Especial de Alta Comple-
xidade: R$ 3.823,20.Após análise, a reprogramação foi
aprovada através da Deliberação CMAS nº 06/2017, re-
vogando-se a Deliberação CMAS nº 02/2017. A seguir,
a secretaria executiva fez o informe sobre a atualiza-
ção do sistema do PMAS, nos campos onde se identi-
fica o prefeito municipal e o gestor da Assistência
Social, tendo em vista que houve mudança em nosso
município. As alterações foram validadas pela presi-
dente do CMAS, através da senha do conselho, no sis-
tema PMASWEB. Nada mais havendo para tratar, eu,
Adriana Aparecida da Silva Vieira, lavro a presente
Ata, que uma vez lida e achada conforme é assinada
por Josana Monteiro Gozzo, presidente do CMAS.

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017 - PROCESSO nº 100/
2017-Objeto: Registro de Preços para aquisição de ma-
teriais odontológicos para o Centro Odontológico do De-
partamento Municipal de Saúde e Medicina Preventi-
va de Casa Branca-SP. Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº
02 até às 08:50 horas do dia 25/07/2017. Local Praça
Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Alti-
no Arantes, Setor de Protocolo. -Abertura: A abertura
dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado às 09hs.
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 -  Esquina com
Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. Retirada do
Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov. ou na
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua
Altino Arantes - Centro, Setor de Protocolo-Esclareci-
mentos Fone (19) 3671-9748. -Casa Branca, 12.07.2017-
Marco César de Paiva Aga-Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017 - PROCESSO nº 100/
2017-Objeto: Registro de Preços para aquisição de
materiais odontológicos para o Centro Odontológi-
co do Departamento Municipal de Saúde e Medici-
na Preventiva de Casa Branca-SP. Entrega de Enve-
lopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 25/07/
2017. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Es-
quina com a Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.
-Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no
mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de
Mogi Guaçu, nº 51 -  Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Licitações. Retirada do Edital pelo
email: licitacao@casabranca.sp.gov. ou na Praça
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino
Arantes - Centro, Setor de Protocolo-Esclarecimen-
tos Fone (19) 3671-9748. -Casa Branca, 12.07.2017-
Marco César de Paiva Aga-Prefeito Municipal

DELIBERAÇÃO CMAS Nº 012/2017
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação SUAS/
WEB 2017 do Departamento Municipal de Promo-
ção Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social de
Casa Branca – CMAS no uso das atribuições legais que
lhe confere a Lei Municipal nº 2.172, de 20 de dezem-
bro de 1995, em reunião plenária realizada no dia 29
de junho de 2017:

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação 2017 disponibiliza-
do no Sistema SUAS/WEB, do Departamento Muni-
cipal de Promoção Social.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de
sua publicação.

Casa Branca, 29 de junho de 2017.

JOSANA MONTEIRO GOZZO
Presidente do CMAS

Ata de número cento e quatorze do livro de Ata nº 01,
página 71(verso). O Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMAS) de Casa Branca/SP, no uso da compe-
tência que lhe confere a Lei Municipal nº 2.172 de 20
de dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 2.656 de 27
de Maio de 2004, em reunião ordinária realizada aos
dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e dezessete, às quatorze horas horas, na Casa dos Con-
selhos Municipais, na Rua Capitão Horta nº 339, em
Casa Branca, Estado de São Paulo, com a presença dos
conselheiros representantes do Poder Público: Gisely
Aparecida Pereira de Lima Ketener e Thamires Caro-
line Raphael Aguilar – representantes do Departamen-
to Municipal de Promoção Social (titular e suplente res-
pectivamente) e Alessandra Cossolin Manrique – re-
presentante do Departamento Municipal de Saúde
(suplente no exercício da titularidade) e os conselhei-
ros representantes da Sociedade Civil: Maria Apareci-
da Serafim – representante do Lar Irmão Roberto Gio-
vanni (suplente no exercício da titularidade), Josana
Monteiro Gozzo – representante da Associação Casa-
branquense de Combate ao Câncer Carmem Prudente
(titular), Seila Maria Pizani Fermoseli Dias – represen-
tante das Obras Sociais da Paróquia São João Batista
(titular) e Leila Regina Benvenutto – representante da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Casa
Branca-APAE (titular). Sob a presidência de Josana
Monteiro, que agradeceu a presença de todos, foi dado
início aos trabalhos com os seguintes assuntos: justifi-
cativa dos conselheiros: Adilson Quaio, Benedita Apa-
recida Gregório Assalim, Roberta Dias Gaeta Moreira e
Evelice Guimarães Barnabé. A seguir houve a aprova-
ção da pauta. Logo, deu-se a posse dos membros indi-
cados pelo Poder Público para compor este colegiado.
Após, a secretaria executiva apresentou os seguintes
informes: 1- Nota de repúdio FETSUAS/SP contra o Pro-
grama Federal Primeira Infância no SUAS (Criança Fe-
liz); 2 – Nota FETSUAS/SP sobre distribuição de vagas
da Conferência Estadual de Assistência Social; 3 – In-
forme CNAS sobre atualização permanente dos dados
dos conselhos no CADSUAS WEB. A seguir, as conse-
lheiras representantes do Departamento Municipal de
Promoção Social, apresentaram aos presentes o Termo
de Aceite do Órgão Gestor ao Programa Federal Primeira
Infância no SUAS. Após análise e questionamentos,
todos elucidados pelas conselheiras do órgão gestor, o
termo de aceite foi aprovado pelo colegiado através da
Deliberação CMAS nº 04/2017. A seguir, foi composta
a Comissão para o Pleito Eleitoral da Sociedade Civil
2017, aprovada através da Deliberação CMAS nº 03/
2017, com a seguinte composição: Josana Monteiro
Gozzo, Seila Maria Pizani Fermoseli Dias e Gisely Apa-
recida Pereira de Lima Ketener. A comissão ficará res-
ponsável por todos os atos do referido pleito eleitoral.
Nada mais havendo para tratar, eu, Adriana Apareci-
da da Silva Vieira, lavro a presente Ata, que uma vez
lida e achada conforme é assinada por Josana Montei-
ro Gozzo, presidente do CMAS.

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS

Ata de número cento e treze do livro de Ata nº
01, página 71. O Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMAS) de Casa Branca/SP, no uso da
competência que lhe confere a Lei Municipal nº
2.172 de 20 de dezembro de 1995, alterada pela
Lei nº 2.656 de 27 de Maio de 2004, em reunião
ordinária realizada aos onze dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e dezessete, às quatorze ho-
ras horas, na Casa dos Conselhos Municipais, na
Rua Capitão Horta nº 339, em Casa Branca, Esta-
do de São Paulo, com a presença dos conselheiros
representantes do Poder Público: Adriana Apare-
cida da Silva Vieira – representante do Departa-
mento Municipal de Saúde (titular), Benedita
Aparecida Gregório Assalim – representante do
Departamento Municipal de Finanças (titular) e
Laís Helena Marques França – representante do
Departamento Municipal de Promoção Social (ti-
tular) e os conselheiros representantes da Socie-
dade Civil: Adilson Quaio – representante do Lar
Irmão Roberto Giovanni (titular) e Josana Montei-
ro Gozzo – representante da Associação Casa-
branquense de Combate ao Câncer Carmem Pru-
dente (titular). Esteve presente também na con-
dição de ouvinte a Sra. Solange Maria Scacabar-
rozzi – representante do Lar São Vicente de Pau-
lo. Sob a presidência de Josana Monteiro, que
agradeceu a presença de todos, foi dado início aos
trabalhos com os seguintes assuntos: apresenta-
ção da prestação de contas dos recursos transfe-
ridos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social/SEDS para o Fundo Municipal de Assistên-
cia Social/FMAS, referente ao período de julho a
dezembro de 2016, encaminhada pelo Departa-
mento Municipal de Promoção Social, com a ex-
planação da conselheira Laís. Após a análise a
referida prestação foi aprovada, através da Deli-
beração CMAS nº 01/2017. Após, a conselheira
Laís apresentou a reprogramação de saldo das
contas da Proteção Social Básica e Especial, de re-
cursos oriundos da Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social-SEDS para o Fundo Municipal
de Assistência Social. Após análise, a reprograma-
ção foi aprovada através da Deliberação CMAS nº
02/2017. A seguir, a presidente apresentou o ca-
lendário de reuniões anual deste colegiado, que
após alguns ajustes, foi aprovado por todos. Nada
mais havendo para tratar, eu, Adriana Apareci-
da da Silva Vieira, lavro a presente Ata, que uma
vez lida e achada conforme, será assinada por
todos os presentes.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA E DAS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE – TAXAS DO EXERCICIO DE 2017.

O Setor de Administração Tributária notifica os contribuintes - pessoas físicas
(profissionais autônomos) ou jurídicas do lançamento do Imposto sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza – ISSQN, e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento
e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos lançamentos relativos ao exercício
de 2017, conforme Lei 3.198/2013 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature-
za - ISSQN e Código Tributário Municipal – Lei 2.354/1998.

DO PAGAMENTO:
O pagamento do ISSQN (Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza), TFF (Taxa
de Fiscalização de Funcionamento) e TFP (Taxa de Fiscalização de Publicidade)
poderá ser efetuado de forma única (cota única) com 10% (dez por cento) de
desconto com vencimento em 18 de Agosto de 2017 ou parcelado em até 5 (cin-
co) parcelas com vencimento inicial em 18 de agosto de 2017 e término em 18 de
dezembro de 2017. O não pagamento do Imposto na data fixada pelo Decreto
2.451 de 05/06/2017 sujeitará o tributo aos acréscimos dos encargos legais previs-
tos nos artigo 68 da Lei 3.198/2013 e do Código Tributário Municipal – Lei 2.354/
1998.

DOS CARNES:
Os carnes começaram a ser enviados aos contribuintes pelos CORREIOS a partir
de 07/07/2017. Os contribuintes que por qualquer motivo NÃO receberem os car-
nês até 05 de agosto de 2017 deverão emitir a segunda via através do acesso a
internet disponível no site http://www.casabranca.sp.gov.br/ - e clicar no item -
Tributos e agua – Guias de ISS, ou então retirar o carne junto a Prefeitura do
Município de Casa Branca sito à Praça Rui Barbosa, nº 56 - Centro no horário das
08hs30min. às 11hs00min e das 13hs00min às16hs00min., podendo para tanto
apresentar o carne do exercício anterior 2016 ou de anos anteriores, caso contrá-
rio, o contribuinte será considerado NOTIFICADO dos lançamentos do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN bem como das Taxas de Fiscaliza-
ção de Funcionamento - TFF e Taxa de Fiscalização de Publicidade - TFP, nos ter-
mos legais supra citados, ficando sujeito ao pagamento do tributo com acrésci-
mos legais, conforme prevê a Lei nº.  2.354 de 11/12/1998 – Código Tributário
Municipal e Lei 3.198 de 21 de novembro de 2013 – Regulamenta o ISSQN (Im-
posto sobre Serviço de Qualquer Natureza).

Prefeitura Municipal Casa Branca, 12 de julho de 2017.
Setor de Administração Tributária

PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO

Tomada de Preço Nº 06/2017 - Processo nº 99/2017.OBJETO: Contratação de ser-
viços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução de
concurso público, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Casa Branca – SP, atra-
vés de proposta que oferecer o menor valor de taxa de inscrição aos candidatos.
A entrega de envelopes dos envelopes n° 01 (Habilitação), n° 02 (Proposta Técni-
ca) e n° 03 (Proposta de Preço) será no dia 15 de agosto de 2017, até às 08:50 ho-
ras, os quais deverão ser entregues nos Setor de Protocolo, da Prefeitura Munici-
pal, Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino
Arantes.Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado às
09 horas. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino
Arantes, Setor de Licitações. Retirada do Edital pelo e-mail:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina
com a Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.Esclarecimento Fone (19) 3671-
9748.Casa Branca, 13.07.2017-Marco César de Paiva Aga-PREFEITO MUNICIPAL

A beleza de uma cidade se percebe
logo na sua entrada. Foi pensando assim
que a Prefeitura de Casa Branca reformou
e pintou os quatro letreiros de acesso da
cidade que estavam deteriorados. São
eles: Desterro, portal do trevo de acesso
da Avenida José Beny, da Avenida Rena-
to Pistelli e da Polícia Rodoviária.

A reforma dos letreiros faz parte do
processo de manutenção da cidade que
a Prefeitura vem implantando nos bairros
por meio do programa Bairros em Ordem
e da Operação Tapa-Buracos. Em ambos

Letreiros de acesso à cidade recebem
pintura e manutenção

a Prefeitura tem cuidado da manutenção
de praças, ruas, calçadas e instalações
públicas.

Diversas ruas da cidade já receberam
obras e ações. Buracos foram tapados, gui-
as, sarjetas, bancos de praças e faixas de
pedestres receberam nova pintura. Até o
momento os bairros São João, Jardim Rafae-
la, Cecape e Jardim Boa Esperança já rece-
beram o programa de manutenção. A par-
tir de 15 de julho, o Conjunto Habitacional
Wladimir Pereira (Andorinhas) estará rece-
bendo obras de manutenção no bairro.

Letreiro localizado no entroncamento de acesso às cidades de Santa Cruz das
Palmeiras, Aguaí e Casa Branca

Trevo de acesso à Avenida Renato Pistelli, próximo ao Horto Florestal


