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No próximo dia 5 de julho, a
partir das 8h, no Centro de Con-
vivência do Idoso, a Prefeitura de
Casa Branca vai lançar o Progra-
ma Municipal de Atenção ao Ido-
so, que contará com um ambula-
tório de geriatria, iniciativa pio-
neira em toda região leste de São
Paulo.

O evento terá inicio com uma pa-
lestra com o tema “Um guia de
como atingir bem a maturidade”.
Na sequencia haverá um mutirão
para avaliação de saúde dos idosos.
Toda a população idosa acima de 60
anos e morador do município de
Casa Branca está convidada a par-
ticipar. Será realizado um questio-
nário funcional de saúde com ava-
liação nutricional e antropométrica
com peso, medida de altura e cin-
tura abdominal, força muscular, di-
abetes, medida de pressão arterial,
além de avaliação do histórico de
saúde que será feita por médico,
técnicos de saúde, agentes comu-
nitários e enfermeiras.

O ambulatório de geriatria fun-
cionará todas as quartas-feiras,
das 7h30 às 12h30 e as sextas-fei-

Programa marca um
grande avanço na

saúde pública
municipal

Casa Branca passa a contar com serviço
pioneiro de Geriatria

ras, das 7h30 às 12h. Nesse ambu-
latório haverá um médico geriatra,
um médico clinico e nutrólogo e
contará com apoio de psicólogo,
nutricionista, fonoaudiólogo e fisi-
oterapeutas.

O objetivo do Programa de

Atenção ao Idoso é melhorar a qua-
lidade de vida da população idosa
e promover palestras com orienta-
ções sobre as principais doenças da
terceira idade, como osteoporose,
Diabetes Mellitus, risco e prevenção
de quedas, alimentação saudável,

Centro de Convivência do Idoso passa a abrigar o Ambulatório de Geriatria

orientações no controle do coleste-
rol, Prevenção de Demências
(Alzheimer) e oficinas de estimulo
de memórias. 

O Centro de Convivência do Ido-
so está localizado na Rua 12 de Ou-
tubro, 70, no Bairro São João.
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EXPEDIENTE
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Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara
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Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017 - PROCESSO nº 96/
2017-Objeto: Registro de Preços para aquisição de
material elétrico para o Departamento de Serviços
Municipais para utilização na Iluminação Pública do
município de Casa Branca-SP .Entrega de Envelopes
Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 10/07/2017.
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina
com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Protoco-
lo. Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no
mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de
Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Aran-
tes, centro, Setor de Licitações. Retirada do Edital
pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na
Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a
Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações-Es-
clarecimentos Fone (19) 3671-9770.

Casa Branca, 10.07.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017 - PROCESSO nº 95/2017
Objeto: Registro de Preços para contratação de em-
presa (s) especializada (s) em locação de horas má-
quina e caminhão com fornecimento de combustí-
vel e operador.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas
do dia 07/07/2017. Local Praça Barão de Mogi Gua-
çu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de
Protocolo.
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no
mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de
Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes,
Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.
sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 -
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 26.06.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a
quem possa interessar que a Tomada de Preços nº
04/2017 - Processo nº 84/2017 Objeto: Contratação de
sistema de ensino destinado ao atendimento da
Educação Infantil (creches e pré-escolas) da Rede
Municipal de Ensino está sendo SUSPENSA por
motivo de alteração no edital.

Casa Branca, 27.06.2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017 - PROCESSO nº 98/2017
Objeto: Registro de preço para fornecimento de oxi-
gênio medicinal-cilindro para o Departamento Mu-
nicipal de Saúde e Medicina Preventiva.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas
do dia 11/07/2017. Local Praça Barão de Mogi Gua-
çu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de
Protocolo.
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no
mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de
Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes,
Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.
sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 -
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 28.06.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017 - PROCESSO nº 97/2017
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de equipamentos para as Unidades de Saúde em aten-
dimento a Emendas Parlamentar, nº da proposta
45735479000114001 com o Fundo Nacional de Saúde .
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 ho-
ras do dia 12/07/2017. Local Praça Barão de Mogi Guaçu,
nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor
de Protocolo. Abertura: A abertura dos envelopes ocorre-
rá no mesmo dia indicado às 09hs.
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com
a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.
gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esqui-
na com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9778.

Casa Branca, 28.06.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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DECRETO  No.   2.453  de  26  de  junho  de  2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, NO
USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI, NOS TERMOS DO ART. 81 XV,
INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CONSIDERANDO que o CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social) é uma unidade pública estatal
descentralizada da política de Assistência Social, ou seja,
pode ser frequentado por todos os cidadãos, sem dis-
tinção  de raça, cor, etnia. Faz- se responsável pela orga-
nização e oferta dos serviços socioassistenciais da Pro-
teção Social Básica do Sistema Ùnico de Assistência So-
cial (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social,
econômico e emocional do município de Casa Branca
SP;

CONSIDERANDO que o CRAS representa a porta de
entrada  da Assistência Social, sendo principal estrutu-
ra física e local para proteção social básica onde se rea-
liza   os  encaminhamentos para diversos setores como:
Departamento Municipal de Promoção Social,Centros
de Convivência, CREAS, Departamento Municipal de
Saúde entre outros.

CONSIDERANDO que o CREAS (Centro de Referên-
cia Especializado de Assistência Social) é uma unidade
publica estatal e integrante do Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, e presta serviços especializados e
continuados a indivíduos com seus direitos ameaçados
ou violados, direcionando o foco das ações para as fa-
mílias e contribuindo para que estas possam enfrentar
com autonomia os revezes da vida pessoal e social.

CONSIDERANDO que a Proteção Social Especial or-
ganiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, pro-
gramas e projetos de carater especializado, destinado
a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social, por violação de direitos, e que tais situações po-
dem incidir sobre as relações familiares e comunitárias,
gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando por-
tanto atenção especializada e maior articulação com os
orgãos de defesa de direitos e outras politicas publicas
setoriais, e  tendo como objetico principal contribuir para
a prevenção de agravamentos e potencialização de re-

cursos para o enfrentamento de situações que envolvam
risco pessoal e social, violência, fragilização e rompimen-
to de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais.

CONSIDERANDO que o CRAS e o CREAS devem ter
localização estratégica, prioritariamente de fácil aces-
so à população a ser atendida, devendo-se observar a
disponibilidade de transporte público e a proximidade
dos locais de maior concentração do público a ser aten-
dido.

CONSIDERANDO que as unidades atuam em todo o
municipio, estando em local centralizado para atender
igualmente a todos os bairros.

DECRETA:

     Art. 1º. A gleba de terra pertencente à munici-
palidade, objeto da matrícula nº 15.179 – Área institu-
cional do Loteamento Jardim Residencial São Francis-
co, devidamente registradas junto ao Cartório de Regis-
tros de Imóveis e Títulos e Documentos e Pessoas Jurí-
dica da Comarca de Casa Branca – SP, será destinada
exclusivamente para a construção do CRAS e CREAS pelo
Programa do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS, de acordo com as normas estabelecidas pela Por-
taria Interministerial nº 424/2016 dos MINISTROS DE
ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO interino, DA FAZENDA e DA TRANSPARÊNCIA,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 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

P O R T A R I A  Nº. 6.162

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 V e VIII DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE COM O DISPOS-
TO NO ART. 3º. – CAPÍTULO II DA LEI MUNICIPAL Nº.
2.235 DE 17/12/1996.

Nomeia e dá posse aos novos membros que
constituirão o CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR, para o Mandato de 2017 a 2021 con-
forme segue:

I –    REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
         Titular: Yeda de Fátima Cunha Pistelli
        1’ Suplente: Wanderlene Aparecida Silva

          II-    REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS
         Titular:  Lucy Mary da Silva Damas
         Suplente: Fernanda Olmedo Vidolin
        Titular: Carmen Aparecida Fernandes de Sou-
za
        Suplente: Rosiney Gordiano da Silva

III-   REPRESENTANTES DOS PROFESSORES/TRABALHA-
DORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
          Titular: Eliana Zaira de Souza
          Suplente: Alessandra Coelho Andreasi
         Titular: Arcanja Aparecida de Lima do Carmo
         Suplente: Amábile Regina Vannucci Antonialli
Soares

IV-  REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
         Titular: Isabel Cristina Leite Escudeiro
         Suplente: Thais Aline Arton Da Fonseca
         Titular: Ana Beatriz Borges Pereira
         Suplente: Antônia Tereza Guarnieri

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Fica revogada a Portaria nº 5.874 de 03 de agosto
de 2016.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 de junho   de
2017.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 19 de ju-
nho de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS REPRESENTAN-
TES DA SOCIEDADE CIVIL QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO
MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE CASA BRANCA

O Diretor Municipal de Cultura, Murilo Antonialli Gior-
dan, no uso de suas atribuições legais,

CONVOCA os cidadãos do município para participarem
do processo de eleição dos membros do Conselho Munici-
pal de Política Cultural representantes da Sociedade Civil,
para a Gestão 2017 a 2019, na forma deste Edital.

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PO-
LÍTICA CULTURAL

1. Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural
– CMPC, de acordo com o Art. 7º da Lei nº 3.244, de 23 de
setembro de 2014:

 I. propor normas e diretrizes pertinentes às finalidades
e aos objetivos do Sistema Municipal de Cultura;

 II.propor as diretrizes gerais e aprovar o Plano Munici-
pal de Cultura, a partir das orientações aprovadas na Confe-
rência Municipal de Cultura;

 III. acompanhar e fiscalizar a execução do Plano
Municipal de Cultura;

 IV. estabelecer o Regimento Interno do Conselho;

 V. propor diretrizes, em caráter consultivo, para a polí-
tica cultural do município;

 VI. apreciar, aprovar e acompanhar as diretrizes
do Fundo Municipal de Cultura;

 VII. acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recur-
sos do Fundo Municipal de Cultura;

 VIII. discutir e opinar sobre projetos que digam res-
peito à produção, ao acesso a bens culturais e à difusão das
manifestações culturais do município, encaminhados para
recebimento de recursos do Fundo Municipal de Cultura;

 IX. acompanhar a execução dos projetos culturais
apoiados pelo Fundo Municipal de Cultura;

 X.fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em de-
corrência das transferências federais e estaduais para o mu-
nicípio de Casa Branca;

 XI. contribuir para o aprimoramento dos critéri-
os de partilha e de transferência de recursos, no âmbito do
Sistema Nacional de Cultura;

 XII. promover cooperação com os demais Conse-
lhos Municipais de Política Cultural, bem como com os Con-
selhos Estaduais, do Distrito Federal e Nacional;

 XIII. promover cooperação com os movimentos so-
ciais, organizações não governamentais e o setor empresa-
rial;

 XIV. participar da organização das Conferências
Municipais de Cultura.

DAS INSCRIÇÕES
2. Poderá se inscrever para participar do processo elei-

toral – nas condições de eleitor e de candidato a Conselheiro
- qualquer cidadão atuante nas diversas áreas da expressão
cultural e interessados nas políticas públicas específicas para
a cultura do município de Casa Branca, obedecidos aos re-
quisitos discriminados no item 3, abaixo.

DA QUALIFICAÇÃO
3. Serão considerados qualificados a participar do pro-

cesso eleitoral os inscritos que atendam aos seguintes re-
quisitos:

3.1. ELEITOR:
3.1.1. Ter idade igual ou maior de 16 anos no dia da elei-

ção;

3.1.2. Apresentar os seguintes documentos: comprovan-
te de residência no município de Casa Branca e documento
de identidade oficial com foto;

 a) formulário de inscrição de eleitor representante da
sociedade civil, devidamente preenchido, incluindo declara-
ção de não ocupar cargo de confiança ou comissionado na
administração pública municipal, estadual ou federal (Ane-
xo I)

3.2. CANDIDATO A CONSELHEIRO:

 3.2.1. Ter idade igual ou maior de 18 anos do dia da
eleição;

3.2.2. Apresentar os seguintes documentos, pessoalmen-
te na sede do Departamento Municipal de Cultura, no ato da
inscrição:

 a) comprovante de residência no município de Casa Bran-
ca e documento de identidade oficial com foto;

 b)formulário de inscrição de candidato a Conselheiro
representante da sociedade civil (Anexo II), devidamente pre-
enchido, inclusive indicando uma única área de atuação que
deseja representar, conforme discriminado no item 5.5, abai-
xo, e com declaração de não ocupar cargo de confiança ou
comissionado na administração pública municipal, estadu-
al ou federal;

 c) histórico de atuação na respectiva área cultural, ates-
tando sua reconhecida idoneidade, vivência e representati-
vidade. (Texto de meia página)

DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES
4. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pesso-

almente no período de 03 de julho ao 17 de julho de  de 2017,
em dias úteis das 8h às 11h e das 13h às 17h, no seguinte
local:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
Praça Rui Barbosa, 56.

TELEFONE: (19) 3671 9770

DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE POLÍTICA CULTURAL

5. O CMPC será formado paritariamente por 12 (doze)
membros titulares, sendo 6 (seis) representantes da socie-
dade civil e 6 (seis) do poder público municipal, sendo os
primeiros eleitos por seus pares e os segundos indicados pelo
Prefeito.

5.1. Para cada membro titular haverá um membro su-
plente, que o deverá substituir em seus impedimentos tem-
porários e o sucederá em caso de vacância pelo tempo rema-
nescente do mandato.

5.2. O mandato dos Conselheiros terá a duração de 2
(dois) anos – com mesma data de início e término para to-
dos – e direito a uma única recondução em mandato subse-
quente.

5.3. Os representantes da sociedade civil serão automa-
ticamente afastados de suas funções de membros do CMPC
se passarem a ocupar cargos de confiança ou comissionados
na administração pública municipal, estadual ou federal.

5.4. Os Conselheiros não serão remunerados no exercí-
cio de suas funções, consideradas de relevante interesse

público para o município.

5.5. A representação da sociedade civil, titular e suplen-
te, de acordo com o Art. 8º da Lei nº 3.244/14 deverá obede-
cer à seguinte composição:

 a) artes visuais (audiovisual, fotografia, artes plásticas),
1 (um) representante;

 b)artes cênicas (teatro, dança, circo), 1 (um) represen-
tante;

 c) música, 1 (um) representante;

 d) literatura, 1 (um) representante;

 e) cultura popular, 1 (um) representante;

 f) patrimônio material e imaterial (arquitetura, arque-
ologia, moda, museus, memória, arquivos), 1 (um) represen-
tante.

DA COMISSÃO ELEITORAL
6. O processo de eleição dos Conselheiros representan-

tes da sociedade civil será coordenado por uma Comissão
Eleitoral, composta por 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois)
representantes do poder público e 02 (dois) representantes
da sociedade civil, indicados pelo Diretor Municipal de Cul-
tura.

6.1. Os membros da sociedade civil da Comissão Eleito-
ral não poderão integrar o Conselho Municipal de Política
Cultural de Casa Branca, mas terão direito a voto.

6.2. Compete à Comissão Eleitoral:

 a) coordenar todas as atividades relativas ao processo
eleitoral disciplinado por este Edital;

 b)decidir os recursos e impugnações sobre o processo
eleitoral;

 c) enviar o resultado e impugnações sobre o processo
eleitoral;

 d)enviar o resultado da eleição para homologação;

 e) coordenar o processo eleitoral na forma deste Edital.

DO PROCESSO ELEITORAL
7. O processo eleitoral para composição do Conselho Mu-

nicipal de Política Cultural no Departamento Municipal de
Cultura na Praça Rui Barbosa, 56, no dia 19 de julho de 2017,
às 19h.

7.1. Cada eleitor poderá votar em apenas 1 (um) candi-
dato por área cultural, conforme definido no item 5.5 deste
Edital.

7.2. Concluída a votação, a Comissão Eleitoral procede-
rá imediatamente à apuração.

7.3. Serão considerados eleitos, na condição de titula-
res, os candidatos mais votados em cada área cultural de re-
presentação e, na de suplentes, aqueles cuja votação mais se
aproximar dos eleitos como titulares.

7.4. Em caso de empate em qualquer das áreas culturais,
será escolhido o candidato que tiver a idade maior.

7.5. Concluída a apuração, o resultado da eleição será la-
vrado em ata pela Comissão Eleitoral que a encaminhará ao
Departamento Municipal de Cultura.

7.6. Os eleitos tomarão posse após nomeação, através
de Decreto do Prefeito, juntamente com os representantes
do Poder Público.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Elei-

toral.

21 de julho de 2017.

Diretor Municipal de Cultura
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DELIBERAÇÃO CMDCA Nº. 022/2017

Dispõe sobre a recomposição da Comissão Temporária
para as Apurações das suspeitas de irregularidades no
exercício da função de Conselheiro Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Município de Casa Branca (CMDCA), no uso de
suas atribuições legais e considerando a suspeita de infra-
ção de determinação legal firmada no § 1, do artigo 6º, da
Lei Municipal 2.360 de 18 de Março de 1999, a qual argüi
sobre perda de mandato de Conselheiro Tutelar no exercí-
cio da função e

CONSIDERANDO o documento regimental do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a
informação e denúncias levadas a conhecimento deste
órgão sobre a prática de atos atentatórios aos direitos da

 Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Casa Branca-SP
Lei Federal 8.069 /90

Rua: Capitão Horta, 339 – Centro – Casa
Branca / SP – Tel. 3671 6013

Cep 13 700 000

DELIBERAÇÃO CMDCA Nº. 023/2017

Dispõe sobre a recomposição das Comissões Temáticas
Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Município de Casa Branca (CMDCA), em reu-
nião Plenária Ordinária realizada em 27/06/2017, nos ter-
mos da Lei Municipal Nº 1.760, de 19 de dezembro de 1991,
e em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 47 do
Regimento Interno deste Conselho:

DELIBERA:
Art. 1º Recompor suas Comissões Temáticas Perma-

nentes, que têm como finalidade subsidiar o CMDCA em
suas decisões no cumprimento de suas competências, com
representações do Poder Público e da Sociedade Civil, con-
forme segue.

§1º - A Comissão Temática Permanente de Legisla-
ção, que tem suas atribuições definidas no Art. 49 do Regi-
mento Interno do CMDCA, passa a ser composta pelos se-
guintes Conselheiros, representantes dos órgãos e seg-
mentos, conforme segue:

 Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Casa Branca-SP
Lei Federal 8.069 /90

Rua: Capitão Horta, 339 – Centro – Casa
Branca / SP – Tel. 3671 6013

Cep 13 700 000

Criança e do Adolescente por Conselheiro Tutelar no exer-
cício de suas funções e o resolvido em Reunião Plenária
Ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2.016 de abertu-
ra do Processo Disciplinar Administrativo 001/2016.

DELIBERA:
Art. 1º O referido Processo Administrativo terá, por

escopo, averiguar as suspeitas supramencionadas, possi-
bilitando ao CMDCA, a indispensável conclusão a respeito
da veracidade da conduta delitiva ora averiguada.

Art. 2º Para atuar no procedimento 001/2016 fica re-
composta a Comissão Temporária, deliberada em reunião
plenária de 27 de junho de 2017, com os seguintes mem-
bros:

Dr. Antônio Leandro Tor – Presidente
Dr. João Osmir Bento – Relator
Dr. Marcos Paulo Ferian - Membro

Art. 3º Esta deliberação entrará em vigor a partir da
data de sua publicação, independentemente do meio de co-
municação.

Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener
Presidente do CMDCA/ Casa Branca

§2º - A Comissão Temática Permanente de Orçamen-
to, Finanças e Captação de Recursos, que tem suas atri-
buições definidas no Art. 50 do Regimento Interno do CMD-
CA, passa a ser composta pelos seguintes Conselheiros, re-
presentantes dos órgãos e segmentos, conforme segue:

§3º - A Comissão Temática Permanente de Comuni-
cação, Políticas e Garantias de Direitos, que tem suas atri-
buições definidas no Art. 51 do Regimento Interno do CMD-
CA, passa a ser composta pelos seguintes Conselheiros, re-
presentantes dos órgãos e segmentos, conforme segue:

Art. 2º Esta deliberação entrará em vigor a partir da
data de sua publicação, independentemente do meio de co-
municação.

Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener
Presidente do CMDCA/ Casa Branca
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Resolução nº 01/2017 - Edital de Abertura do Processo Seletivo e
Eleitoral Suplementar para Membros Suplentes do Conselho Tu-
telar de Casa Branca – Mandato 2016 - 2020.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Casa Branca, doravante denominado CMDCA, através da sua Co-
missão Organizadora do Processo de Seleção e Eleição para Mem-
bros Suplentes do Conselho Tutelar e no cumprimento legal de suas
atribuições constantes na Lei Federal 8.069/90 TORNA PÚBLICO a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização do
Processo Seletivo e Eleitoral Suplementar para Membro Suplente do
Conselho Tutelar.

1. Da Comissão Organizadora
1.1 A Comissão Organizadora do Processo de Escolha e Eleição

Suplementar para Membros do Conselho Tutelar foi eleita e consti-
tuída em Plenária do CMDCA, no dia 27 de junho de 2017 e é com-
posta pelos seguintes membros:

Rosângela Francisca Cardoso - Representante da Sociedade Civil
Leila Regina Benvenuto - Representante da Sociedade Civil
Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener - Representante do

Governo Municipal
Sérgio Luiz de Oliveira - Representante do Governo Municipal
1.2 São instâncias de organização, análise e fiscalização do Pro-

cesso de Seleção e Eleição Suplementar para Membros Suplentes do
Conselho Tutelar:

   I.Comissão Organizadora do Processo de Escolha e Eleição Su-
plementar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar;

   II. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA);

   III. Ministério Público.
1.3 A Comissão Organizadora do Processo de Seleção e Eleição

Suplementar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar possui
as seguintes atribuições:

I. Dirigir o Processo de Escolha e Eleição, acompanhado todas as
fases, das inscrições à diplomação e nomeação, responsabilizando-
se pelo bom andamento de todo o trabalho e resolvendo os eventu-
ais incidentes que venham a ocorrer;

II. Publicar os atos e adotar todas as providências necessárias
para a organização e a realização do Processo de Escolha e do Pleito
Eleitoral;

III. Analisar os pedidos de registro de candidatura (inscrição) e
dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;

IV. Receber notícias de fatos que constituam violação das regras
de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem, bem como
adotar os procedimentos necessários para apurá-los;

V. Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das
regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao plei-
to, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposi-
ção das sanções previstas em Lei;

VI. Realizar a apuração dos votos e lavrar a ata de votação ano-
tando todas as ocorrências;

VII. Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no Processo
de Seleção e Eleição;

VIII. Providenciar a confecção das cédulas de votação, confor-
me modelo a ser aprovado;

IX. Escolher e divulgar os locais de votação;
X. Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos mu-

nicipais, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos
suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder
no dia da votação, na forma da resolução regulamentadora do plei-
to;

XI. Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Mu-
nicipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segu-
rança dos locais de votação e apuração;

XII. Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado ofi-
cial da votação;

XIII. Resolver os casos omissos.
1.4 Para fins no disposto nos incisos IV e VII acima, a Comissão

poderá liminarmente determinar a retirada e a suspensão da pro-
paganda, bem como, recolher o material, a fim de garantir o cum-
primento das regras estabelecidas em Lei e neste Edital.

1.5 Compete ao CMDCA:
I. Regulamentar, através de Resolução o Processo de Seleção e

Eleição Suplementar e constituir a Comissão Organizadora do Pro-
cesso de Seleção e Eleição Suplementar para Membro Suplente do
Conselho Tutelar;

II. Obter junto a Justiça Eleitoral as urnas e listas de eleitores;
III. Garantir o fácil acesso aos locais de votação, de modo que

sejam aqueles onde se processe a eleição conduzida pela Justiça Elei-
toral ou espaços públicos ou comunitários, observada a divisão ter-
ritorial e administrativa do Conselho Tutelar.

IV. Expedir Resoluções acerca do Processo Eleitoral;
V. Analisar e decidir, em ultima instância administrativa os pedi-

dos de impugnação e outros incidentes ocorridos durante o Proces-
so de Seleção e Eleição,

VI. Organizar e promover a capacitação dos eleitos suplentes.
1.6 Compete ao Ministério Publico a Fiscalização de todo o Pro-

cesso de Seleção e Eleição Suplementar para Membros Suplentes do
Conselho Tutelar.

2. Das Disposições Preliminares sobre o Processo Seletivo e
Eleitoral Suplementar

2.1 O Processo de Seleção e Eleição Suplementar será regido
por este edital e executado pela Comissão Organizadora do Proces-
so de Seleção e Eleição Suplementar, subsidiada pelo CMDCA e fisca-
lizada pelo Ministério Público.

2.2 O Processo de seleção de que trata este edital compreende-
rá as seguintes fases:

a) Aprovação dos requisitos de inscrição;
b) Prova escrita de conhecimento sobre os direitos da criança e

do adolescente, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Avaliação psicológica de caráter eliminatório que ateste que o

candidato possui aptidão mental para o exercício do cargo de conse-
lheiro tutelar;

d) Pleito Eleitoral de caráter classificatório.
2.3 O Processo Seletivo Suplementar, regido por esse edital, des-

tina-se ao provimento de 10 (dez) vagas para Membro Suplente do
Conselho Tutelar de Casa Branca.

3. Da Função
3.1 Os Candidatos aprovados, eleitos e nomeados serão:
3.1.1 Membros Suplentes do Conselho Tutelar assumirão a fun-

ção dos Membros Titulares nos casos de substituição de férias, licen-
ças e vacância da titularidade.

3.1.2 Nos casos previstos no item acima (3.1.1) em que assumir
o exercício da função, ficará sujeito à jornada de trabalho de 08 ho-
ras diárias plantões, cumpridas em expediente, mais plantões com
escala estabelecida entre seus membros, compreendendo inclusive
horário noturno, sábados, domingos e feriados.

3.1.3 O mandato de Membro Suplente do Conselho Tutelar é de
complementação do atual mandato e se encerrará em 09 de janeiro
de 2020.

3.2 As atribuições de Membro do Conselho Tutelar, quando em
exercício da função, são as constantes na Lei Federal 8.069/90 - Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, em especial as elencadas no artigo
136.

4. Requisitos de Investidura
4.1 São Requisitos obrigatórios para a investidura na função de

Membro do Conselho Tutelar:
a) Ter sido aprovado na análise de documentação de inscrição,

na prova escrita, na avaliação psicológica, e ter sido eleito, em ordem
decrescente, entre os 10 (dez) primeiros mais votados no pleito elei-
toral.

b) Possuir reconhecida idoneidade moral, devidamente com-
provada por certidões negativas, civil e criminal, expedida pelo Car-
tório Distribuidor do Fórum da Comarca de Casa Branca, bem como,
pela Policia Civil do Estado de São Paulo.

c) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos, mediante apre-
sentação da cópia da cédula de identidade com foto;

d) Residir no município de Casa Branca, por no mínimo, um ano,
mediante declaração de próprio punho, assinadas por duas teste-
munhas, de que é residente no município, explicitando tempo de
residência e endereço;

e) Ter concluído comprovadamente o Ensino Médio ou equiva-
lente, apresentando cópia do documento; diploma, certificado ou
declaração da instituição de ensino;

f) Reconhecida experiência na área de defesa e atendimento da
criança e do adolescente;

g) estar em gozo dos seus direitos civis e políticos e os do sexo
masculino quite com o serviço militar;

h) Ter disponibilidade para o exercício do cargo;
i) Submeter-se a Palestra de Orientação sobre o Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente antes da prova e à Capacitação sobre as Atri-
buições do Conselho Tutelar para os eleitos a serem oferecidos pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob
pena de não poder tomar posse e exercer a função.

5. Dos Impedimentos
5.1 Não poderão servir no mesmo Conselho Tutelar: cônjuges,

ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos ou cu-
nhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e
enteado, bem como, parentes até segundo grau, do Juiz e Promotor
de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Casa Branca.

5.2 O candidato que for membro do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e que pretenda concorrer ao
cargo de Conselheiro Tutelar, deverá pedir seu desligamento no mo-
mento da sua inscrição.

5.3 O cargo de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, sen-
do incompatível com o exercício de outra função pública, ressalvado
o disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

6. Da Inscrição
6.1 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de

todo o disposto neste Edital.
6.2 As inscrições serão recebidas no período de 10 a 12 de julho

de 2017, das 07h às 12h, no Centro Comunitário, na Rua 12 de Outu-
bro, 70 – Bairro São João.

6.3 Para inscrever- se, o candidato deverá, no ato da Inscrição
entregar:

a) cópia do documento de identidade;
b) certidões negativas, civil e criminal, expedida pelo Cartório

Distribuidor do Fórum da Comarca de Casa Branca, bem como, pela
Policia Civil do estado de São Paulo;

c) declaração de próprio punho, assinadas por duas testemu-
nhas, de que é residente no município, explicitando tempo de resi-
dência e endereço;

d) cópia do documento; diploma, certificado ou declaração da
instituição de ensino, comprovando a conclusão de Ensino Médio ou
equivalente;

e) comprovante de experiência na área de defesa e atendimen-
to da criança e do adolescente (cópia da carteira de trabalho ou de-
claração de Pessoa Jurídica);

f) declaração do Cartório Eleitoral de que está em gozo dos seus
direitos político;

g) declaração de próprio punho que possui disponibilidade para
o exercício do cargo;

h) Preencher o requerimento solicitando o registro de sua ins-
crição, endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente;

i) Conferir e assinar o requerimento, assumindo total responsa-
bilidade pelos dados informados;

j) receber o protocolo confirmando a efetivação e o número da
inscrição.

6.4 Não serão aceitas inscrições pela internet, por via postal, fac-
símile, condicional e/ou extemporânea.

6.5 O candidato que preencher incorretamente sua inscrição
ou fizer quaisquer declarações falsas, inexatas ou, ainda, que não
possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua
inscrição cancelada e, consequentemente, anulados os atos decor-
rentes dela, mesmo sendo aprovado nas demais fases, ainda que o
fato seja constatado posteriormente.

 Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Casa Branca-SP
Lei Federal 8.069 /90

Rua: Capitão Horta, 339 – Centro – Casa
Branca / SP – Tel. 3671 6013

Cep 13 700 000
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6.6 Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscri-
ção que não atenda a todos os requisitos exigidos, será ela cancela-
da.

6.7 O candidato responde administrativa, civil e criminalmente
pelas informações prestadas no requerimento.

6.8 A palestra de orientação (pré capacitação) sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente oferecido pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente será realizado no dia  09 de
agosto de 2017, as 19:00 horas, na Casa dos Conselhos, sito a Rua
Capitão Horta, nº 339, Centro e a Capacitação Sobre as Atribuições
do Conselho Tutelar aos eleitos será organizada e designada poste-
riormente pelo referido CMDCA.

7. Da Prova Escrita
7.1 A prova escrita será realizada no dia 20 de agosto de 2017,

das 09h00min as 12h00min, na Escola Estadual Dr. Rubião Junior
na Rua Barão do Rio Pardo, s/nº, Centro.

7.2 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com
antecedência, munidos de cédula de Identidade original com foto e
protocolo de inscrição, caneta esferográfica azul ou Preta, lápis preto
e borracha.

7.3 Não será permitida a entrada na sala de Prova do candidato
que se apresentar após o horário estabelecido para o inicio da Prova
ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no
item anterior.

7.4 O tempo mínimo de permanência na sala da prova será de
01 (uma) hora.

7.5 Durante a prova não será permitida comunicação entre os
candidatos ou pessoa estranha ao Processo de Escolha, bem como
consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso
de máquina calculadora, celulares etc.

7.6 Os candidatos deverão manter seus celulares desligados en-
quanto permanecerem no recinto, onde estarão sendo realizadas as
Provas.

7.7 Será vedado ao candidato se ausentar do recinto desacom-
panhado do fiscal.

7.8 As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na
prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.

7.9 As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com
caneta esferográfica azul ou preta. Não serão computadas questões
não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda
que legível.

7.10 É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de
questões e salvo erro de impressão, não haverá, em hipótese algu-
ma, substituição das folhas de respostas.

7.11 Em casos de comportamentos inadequados, desobediên-
cia ao regulamento constante deste edital, o candidato será elimina-
do do processo seletivo.

7.12 A prova escrita versará sobre os conhecimentos necessári-
os para o desempenho das funções referentes à Lei 8.069/90 – Esta-
tuto da Criança e do Adolescente com 20 questões objetivas de múl-
tiplas escolhas e uma redação de, no mínimo, 15 linhas e, no máxi-
mo, 25 linhas, sobre um tema referente aos Direitos da Criança e do
Adolescente.

7.13 O valor total da Prova será de 100 pontos sendo; 03 pontos
por questão objetiva correta e de 0 a 40 pontos para a redação.

7.14 Serão considerados aprovados, os candidatos que obtive-
rem nota igual ou Superior a 60 pontos, sendo considerados aptos a
participarem das demais fases.

7.15 Serão analisadas na redação as coerências, as proprieda-
des vocabular, a ortografia e a pontuação.

7.16 O gabarito das questões objetivas será fixado, após 24 ho-
ras do término da prova na Sede da Casa dos Conselhos, na Rua
Capitão Horta, nº 339 – Centro e o resultado oficial com a nota do
candidato estará disponível no dia 24 de agosto de 2017, após as
13:00h, no mesmo local (Casa dos Conselhos Municipais).

7.17 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas
serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova.

7.18 A relação dos candidatos aprovados e habilitados ao Pleito
Eleitoral será publicado no Diário Oficial do Município.

8. Da Avaliação psicológica
8.1 Serão convocados para a Avaliação Psicológica, apenas, os

candidatos aprovados na prova escrita objetiva e que participaram
da pré-capacitação.

8.2 A avaliação psicológica será realizada nos dias 31 de agosto
e 01 de setembro, sendo

que o local e a distribuição dos horários aos candidatos será in-
formado pela Comissão Organizadora do  Processo de Escolha e Elei-
ção Suplementar.

8.3 O candidato que não comparecer à avaliação psicológica será
automaticamente eliminado do processo, independente da nota
obtida na prova escrita.

8.4 A realização da avaliação consiste em um processo de coleta
de dados, estudos e interpretação de informações a respeito das di-
mensões psicológicas dos indivíduos ou grupos, realizado em con-
formidade com os objetivos a que se aplica, utilizando-se de instru-
mentos e métodos psicológicos reconhecidos cientificamente.

8.5 Os Testes Psicológicos a serem aplicados nos candidatos são
instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicoló-
gicas, constituindo-se um método ou uma técnica de uso privativo
do psicólogo, nos termos do § 1º do Art. 13 da Lei no 4.119, de 27/08/
1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regu-
lamenta a profissão de Psicólogo e em conformidade com a Resolu-
ção CFP nº 002/2003.

8.6 Os nomes dos aprovados na avaliação psicológica será pu-
blicado, pela Comissão Organizadora no Diário Oficial do Município.

09. Do Pleito Eleitoral
09.1 A escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizada

no dia 01 de outubro de 2017 por sufrágio universal, voto direto,
secreto e facultativo dos cidadãos eleitores do Município de Casa
Branca, mediante a apresentação de título de eleitor e documento
de identidade oficial com foto.

09.2 Serão considerados aptos a participarem da eleição, os 20
primeiros candidatos que obtiverem aprovação em todas as fases
anteriores.

09.3 Os eleitores poderão escolher 05 (cinco) candidatos, assina-
lando o nome em cédula própria, que será depositada em urna la-
crada, assegurando o sigilo do voto.

09.4 A apuração será feita imediatamente após a votação e se-
rão considerados Membros Suplentes, os 10 (dez) primeiros mais
votados em ordem decrescente.

09.5 Em caso de empate, terá preferência sucessivamente o can-
didato mais idoso.

09.6 O Edital específico contendo as regras, condutas permiti-
das e proibidas, local de votação e outras disposições sobre o período
da campanha e o Pleito Eleitoral será publicado na imprensa local na
mesma data da publicação da relação dos candidatos habilitados ao
Pleito Eleitoral.

10.  Da Posse
10.1 Concluída a apuração dos votos, o presidente do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará o
resultado da eleição e publicará o nome dos candidatos votados e a
respectiva votação obtida.

10.2 Os eleitos Suplentes serão diplomados pelo CMDCA e no-
meados pelo Prefeito Municipal em data a ser publicada posterior-
mente.

10.3 Os membros eleitos submeter-se-ão a estudos sobre a le-
gislação específica das atribuições do cargo e a treinamentos pro-
movidos e designado pelo CMDCA.

11. Da Impugnação
11.1 Após o encerramento das inscrições, o CMDCA publicará

na Imprensa local, a relação de candidatos com o deferimento ou
indeferimento da sua inscrição.

11.2 Qualquer munícipe ou autoridade local poderá solicitar a
impugnação de qualquer candidatura, mediante requerimento, com
as necessárias justificativas, dirigido ao Presidente da Comissão Or-
ganizadora, no prazo de cinco dias da data da publicação do nome
dos candidatos.

11.3 Acolhida uma impugnação a referida Comissão, em dois
dias, notificará o candidato, concedendo-lhe 02 (dois) dias úteis para
apresentar a sua defesa e conduzirá o julgamento.

12. Dos Recursos

12.1 Salvo o prazo estabelecido para a impugnação da candida-
tura (inscrição), o prazo para interposição de recursos das demais
fases ou sobre qualquer outro fato é de até 48 (quarenta e oito) horas
após a ocorrência do fato, por escrito, endereçado ao Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no mesmo endereço
da inscrição inicial.

12.2 Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos
e condições estabelecidos.

12.3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente constitui última Instância Administrativa para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão Recursos
adicionais.

12.4 Durante a apuração dos votos, os candidatos poderão apre-
sentar impugnação verbal à medida que os votos forem sendo apu-
rados, cabendo a decisão à própria mesa receptora, pelo voto majo-
ritário de seus membros e parecer da Comissão Geral Eleitoral e do
Ministério Público.

13. Das Disposições Finais
13.1 Decorridos 180 (cento e oitenta dias) da Conclamação dos

eleitos, e não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facul-
tada a incineração dos registros escritos.

13.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

13.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento
das publicações, editais, resoluções, avisos e comunicados referen-
tes ao Processo de Escolha e Eleição, bem como, a atualização, caso
haja mudanças, junto à Comissão do seu endereço, e-mail, telefone
móvel e fixo até o final do Processo de Escolha e Eleição Suplementar.

13.4 Este edital poderá sofrer modificações decorrentes de pu-
blicações de Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente sobre o Processo de Escolha Unificado de Conse-
lheiros Tutelares e por incidentes no curso dos procedimentos ne-
cessários para a realização do Processo de Escolha e Eleição de Con-
selheiros Tutelares.

Casa Branca, 28 de junho de 2017.

Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Casa Branca
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Bairros em Ordem chega ao Jardim Boa Esperança

Ruas do Jardim Rafaela receberam os serviços de manutenção

Praça do Bairro CECAP

São João, Jardim Rafaela e

Cecap foram os primeiros

bairros a receberem as

intervenções do programa

municipal

O próximo bairro a ser beneficiado
com o programa Bairros em Ordem será
o Jardim Boa Esperança. O lançamento do
programa vai acontecer no próximo dia
1º de julho, a partir das 9h, na Rua dos
Furlani, em frente a EMEB Profº Eduar-
do Horta, com a realização de uma Au-
diência Pública com a população. As in-

tervenções no bairro devem durar uma
semana.

Os primeiros bairros a receberem as
intervenções do programa Bairros em
Ordem foram São João, Jardim Rafaela e
Cecap, cuja entrega oficial das obras
aconteceu no último dia 24 de junho. Os
bairros receberam pintura de guias, fai-
xas de pedestres e lombadas, sinaliza-
ção e novas placas de trânsito, regulari-
zação de pontes, limpeza de praças e
terrenos baldios, varrição de ruas, reti-
rada de entulhos, poda técnica de árvo-
res, limpeza de bocas de lobo, guias e
sarjetas, Operação Tapa-Buracos, Opera-
ção Cata-Bagulho, troca e reparos na ilu-
minação pública das vias.

O programa Bairros em Ordem foi cri-

ado pela atual Administração Municipal
de Casa Branca e tem como objetivo pro-
mover um grande mutirão de manuten-
ção e prestação de serviços. A ideia é fa-
zer um grande pente fino nos bairros re-
alizando obras que melhorem a quali-

dade de vida dos moradores, valorizem
os bairros e promovam o embelezamen-
to e modernização de toda a cidade.
Todos os bairros de Casa Branca serão
contemplados com o Programa Bairros
em Ordem.


