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A Prefeitura de Casa Branca segue com
novas ações administrativas que já resul-
tam em melhorias significativas. Todos os
contratos de prestação de serviços da fro-
ta de veículos foram revisados, possibili-
tando novos investimentos. A prova dis-
so, é que essa semana a Prefeitura adqui-
riu, com recursos próprios,um veículo Van
Renault Master de 16 lugares 0 KM, que
irá proporcionar qualidade de atendimen-

Prefeitura compra van para melhorar o
transporte de pacientes para outras cidades

to aos pacientes que são transportados
para outras unidades de saúde da região
e Grande São Paulo.

A gestão do contrato de prestação de
serviços com transporte de pacientes re-
sultou em grande economia. Para se ter
ideia, em junho de 2016 gastou-se mais
de R$ 142 mil; em outubro de 2016 as
despesas chegaram a mais de R$ 200
mil, em novembro de 2016 a Prefeitura

desembolsou aproximadamente R$ 143
mil. Após uma rígida administração e
gestão do referido contrato,a Prefeitura
irá pagar pouco mais R$ 10 mil neste mês
de julho, mais as despesas com motoris-
ta e combustível,  representando uma
economia substancial em comparação ao
mesmo período do ano passado e dan-
do uma sobrevida os cofres públicos,
ampliando a qualidade dos serviços com

novos investimentos e melhoria da fro-
ta.

Em breve, um novo veículo deverá
integrar a frota e contribuir com mais
qualidade no atendimento aos pacientes
de Casa Branca. Os significativos investi-
mentos oferecem para aquelas pessoas
que precisam de tratamento em outras
cidades uma viagem mais segura e con-
fortável.

Veículo transportará pacientes de Casa Branca para outras cidades
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Distribuição Gratuita

 Edital de Prorrogação do Processo Seletivo e Eleitoral
Suplementar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar

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 Comissão Or-
ganizadora do Processo de Seleção e Eleição para Membros Suplentes
do Conselho Tutelar e no cumprimento legal de suas atribuições cons-
tantes na Lei Federal 8.069/90 TORNA PÚBLICO a prorrogação de ins-
crições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seleti-
vo e Eleitoral Suplementar para Membro Suplente do Conselho Tutelar.

1. Da Comissão Organizadora
1.1 A Comissão Organizadora do Processo de Escolha e Eleição Suple-
mentar para Membros do Conselho Tutelar foi eleita e constituída em
Plenária do CMDCA, no dia 27 de junho de 2017 e é composta 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 Processo
de Seleção e Eleição Suplementar para Membros Suplentes do Conse-
lho Tutelar:
I.Comissão Organizadora do Processo de Escolha e Eleição Suplemen-
tar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar;
II. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMD-
CA);
III. Ministério Público.
1.3 A Comissão Organizadora do Processo de Seleção e Eleição Suple-
mentar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar possui as seguin-
tes atribuições:
I. Dirigir o Processo de Escolha e Eleição, acompanhado todas as fa-
ses, das inscrições à diplomação e nomeação, responsabilizando-se
pelo bom andamento de todo o trabalho e resolvendo os eventuais
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 Eleito-
ral;
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 ado-
tar os procedimentos necessários para apurá-los;
V. Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras
da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que
firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das
sanções previstas em Lei;
VI. Realizar a apuração dos votos e lavrar a ata de votação anotando
todas as ocorrências;
VII. Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedi-
dos de impugnação e outros incidentes ocorridos no Processo de Sele-
ção e Eleição;
VIII. Providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme
modelo a ser aprovado;
IX. Escolher e divulgar os locais de votação;
X. Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais,
os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes,

que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da vo-
tação, na forma da resolução regulamentadora do pleito;
XI. Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal
local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos
locais de votação e apuração;
XII. Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da
votação;
XIII. Resolver os casos omissos.
1.4 Para fins no disposto nos incisos IV e VII acima, a Comissão pode-
rá liminarmente determinar a retirada e a suspensão da propaganda,
bem como, recolher o material, a fim de garantir o cumprimento 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 Processo 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 Eleitoral ou
espaços públicos ou comunitários, observada a divisão territorial e
administrativa do Conselho Tutelar.
IV. Expedir Resoluções acerca do Processo Eleitoral;
V. Analisar e decidir, em ultima instância administrativa os pedidos
de impugnação e outros incidentes ocorridos durante o Processo de
Seleção e Eleição,
VI. Organizar e promover a capacitação dos eleitos suplentes.
1.6 Compete ao Ministério Publico a Fiscalização de todo o Processo
de Seleção e Eleição Suplementar para Membros Suplentes do Conse-
lho 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 Processo de Sele-
ção e Eleição Suplementar, subsidiada pelo CMDCA e fiscalizada pelo
Ministério Público.
2.2 O Processo de seleção de que trata este edital compreenderá 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 can-
didato possui aptidão mental para o exercício do cargo de conselhei-
ro tutelar;
d) Pleito Eleitoral de caráter classificatório.
2.3 O Processo Seletivo Suplementar, regido por esse edital, destina-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 função dos
Membros Titulares nos casos de substituição de férias, licenças 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 horas
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 com-
plementação do atual mandato e se encerrará em 09 de janeiro de
2020.
3.2 As atribuições de Membro do Conselho Tutelar, quando em exercí-
cio da função, são as constantes na Lei Federal 8.069/90 - Estatuto 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 Mem-
bro 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 eleito-
ral.
b) Possuir reconhecida idoneidade moral, devidamente comprovada
por certidões negativas, civil e criminal, expedida pelo Cartório Distri-
buidor 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 apresenta-
ção da cópia da cédula de identidade com foto;
d) Residir no município de Casa Branca, por no mínimo, um ano, me-
diante declaração de próprio punho, assinadas por duas testemunhas,
de que é residente no município, explicitando tempo de residência e
endereço;
e) Ter concluído comprovadamente o Ensino Médio ou equivalente,

apresentando cópia do documento; diploma, certificado ou declara-
ção da instituição de ensino;
f) Reconhecida experiência na área de defesa e atendimento da crian-
ça e do adolescente;
g) estar em gozo dos seus direitos civis e políticos e os do sexo mas-
culino quite com o serviço militar;
h) Ter disponibilidade para o exercício do cargo;
i) Submeter-se a Palestra de Orientação sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente antes da prova e à Capacitação sobre as Atribuições
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, ascen-
dentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos ou cunhados,
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 momento da
sua inscrição.
5.3 O cargo de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, sendo
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 prorrogadas até 21 de julho de 2017, das 07h
às 12h, no Centro Comunitário, na Rua 12 de Outubro, 70 – Bairro São
João.
6.3 Para inscrever- se, o candidato deverá, no ato da Inscrição entre-
gar:
a) cópia do documento de identidade;
b) certidões negativas, civil e criminal, expedida pelo Cartório Distri-
buidor 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 testemunhas, de
que é residente no município, explicitando tempo de residência e ende-
reço;
d) cópia do documento; diploma, certificado ou declaração da insti-
tuição de ensino, comprovando a conclusão de Ensino Médio ou equi-
valente;
e) comprovante de experiência na área de defesa e atendimento da
criança e do adolescente (cópia da carteira de trabalho ou declaração
de Pessoa Jurídica);
f) declaração do Cartório Eleitoral de que está em gozo dos seus direi-
tos político;
g) declaração de próprio punho que possui disponibilidade para o
exercício do cargo;
h) Preencher o requerimento solicitando o registro de sua inscrição,
endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;
i) Conferir e assinar o requerimento, assumindo total responsabilida-
de pelos dados informados;
j) receber o protocolo confirmando a efetivação e o número da inscri-
ção.
6.4 Não serão aceitas inscrições pela internet, por via postal, fac-sí-
mile, condicional e/ou extemporânea.
6.5 O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou fizer
quaisquer declarações falsas, inexatas ou, ainda, que não possa sa-
tisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição
cancelada e, consequentemente, anulados os atos decorrentes dela,
mesmo sendo aprovado nas demais fases, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente.
6.6 Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que
não atenda a todos os requisitos exigidos, será ela cancelada.
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 Direi-
tos da Criança e do Adolescente será realizado no dia 23 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 Tute-
lar aos eleitos será organizada e designada posteriormente pelo refe-
rido CMDCA.

7. Da Prova Escrita
7.1 A prova escrita será realizada no dia 27 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 antece-

 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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dência, munidos de cédula de Identidade original com foto e protoco-
lo de inscrição, caneta esferográfica azul ou Preta, lápis preto e bor-
racha.
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 candi-
datos ou pessoa estranha ao Processo de Escolha, bem como consul-
ta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de
máquina calculadora, celulares etc.
7.6 Os candidatos deverão manter seus celulares desligados enquan-
to permanecerem no recinto, onde estarão sendo realizadas as Pro-
vas.
7.7 Será vedado ao candidato se ausentar do recinto desacompanha-
do do fiscal.
7.8 As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na pro-
va, deverão ser respeitadas pelos candidatos.
7.9 As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com cane-
ta 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 ques-
tões e salvo erro de impressão, não haverá, em hipótese alguma, subs-
tituição das folhas de respostas.
7.11 Em casos de comportamentos inadequados, desobediência ao
regulamento constante deste edital, o candidato será eliminado do
processo seletivo.
7.12 A prova escrita versará sobre os conhecimentos necessários para
o desempenho das funções referentes à Lei 8.069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente com 20 questões objetivas de múltiplas es-
colhas e uma redação de, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 25 li-
nhas, sobre um tema referente aos Direitos da Criança e do Adolescen-
te.
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 obtiverem nota
igual ou Superior a 60 pontos, sendo considerados aptos a participa-
rem das demais fases.
7.15 Serão analisadas na redação as coerências, as propriedades
vocabular, a ortografia e a pontuação.
7.16 O gabarito das questões objetivas será fixado, após 24 horas 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 31 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 Elei-
toral será publicado no Diário Oficial do Município.

8. Da Avaliação psicológica
8.1 Serão convocados para a Avaliação Psicológica, apenas, os can-
didatos aprovados na prova escrita objetiva e que participaram da
pré-capacitação.
8.2 A avaliação psicológica será realizada nos dias 11 e 12 de setem-
bro, sendo que o local e a distribuição dos horários aos candidatos
será informado pela Comissão Organizadora do Processo de Escolha
e Eleição Suplementar.
8.3 O candidato que não comparecer à avaliação psicológica será
automaticamente eliminado do processo, independente da nota obti-
da 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 dimen-
sões psicológicas dos indivíduos ou grupos, realizado em conformi-
dade com os objetivos a que se aplica, utilizando-se de instrumentos
e métodos psicológicos reconhecidos cientificamente.
8.5 Os Testes Psicológicos a serem aplicados nos candidatos são ins-
trumentos de avaliação ou mensuração de características psicológi-
cas, 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 publica-
do, 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 15 de outubro de 2017 por sufrágio universal, voto direto, secre-
to e facultativo dos cidadãos eleitores do Município de Casa Branca,
mediante a apresentação de título de eleitor e documento de iden-
tidade oficial com foto.

09.2 Serão considerados aptos a participarem da eleição, os 20 pri-
meiros candidatos que obtiverem aprovação em todas as fases ante-
riores.
09.3 Os eleitores poderão escolher 05 (cinco) candidatos, assinalando
o nome em cédula própria, que será depositada em urna lacrada, as-
segurando o sigilo do voto.
09.4 A apuração será feita imediatamente após a votação e serão
considerados Membros Suplentes, os 10 (dez) primeiros mais votados
em ordem decrescente.
09.5 Em caso de empate, terá preferência sucessivamente o candida-
to mais idoso.
09.6 O Edital específico contendo as regras, condutas permitidas 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 Muni-
cipal 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 nomeados
pelo Prefeito Municipal em data a ser publicada posteriormente.
10.3 Os membros eleitos submeter-se-ão a estudos sobre a legislação
específica das atribuições do cargo e a treinamentos promovidos e
designado pelo CMDCA.

11. Da Impugnação
11.1 Após o encerramento das inscrições, o CMDCA publicará na Im-
prensa local, a relação de candidatos com o deferimento ou indeferi-
mento da sua inscrição.
11.2 Qualquer munícipe ou autoridade local poderá solicitar a impug-
nação de qualquer candidatura, mediante requerimento, com as ne-
cessárias justificativas, dirigido ao Presidente da Comissão Organi-
zadora, 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 apre-
sentar a sua defesa e conduzirá o julgamento.

12. Dos Recursos
12.1 Salvo o prazo estabelecido para a impugnação da candidatura (ins-
crição), o prazo para interposição de recursos das demais fases ou so-
bre qualquer outro fato é de até 48 (quarenta e oito) horas após a ocor-
rência do fato, por escrito, endereçado ao Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente no mesmo endereço da inscrição inicial.
12.2 Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos e con-
dições estabelecidos.
12.3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
constitui última Instância Administrativa para recurso, sendo sobera-
na em suas decisões, razão pela qual não caberão Recursos adicionais.
12.4 Durante a apuração dos votos, os candidatos poderão apresen-
tar impugnação verbal à medida que os votos forem sendo apurados,
cabendo a decisão à própria mesa receptora, pelo voto majoritário 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 elei-
tos, e não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada
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 referentes 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 publicações
de Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente sobre o Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutela-
res e por incidentes no curso dos procedimentos necessários para a re-
alização do Processo de Escolha e Eleição de Conselheiros Tutelares.

Casa Branca, 13 de julho 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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P O R T A R I A Nº.  6.171

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA, ESTADODE SÃO PAU-
LO, NO USO E GOZO DE SUAS   ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   VIII   DA   LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL nº.2.996 de 23 de
outubro de 2009,

                                        NOMEIA, e dá posse aos novos membros que constituirão o CONSELHO MU-
NICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, para o Mandato 2017 a 2019, conforme segue:

I - Representantes do Poder Público

Departamento Municipal de Promoção Social
Titular: Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener
Suplente: Ricelen Cristine Vicente de Campos

Departamento Municipal de Cultura
Titular: Eliana Inocêncio Antônio Bittencourt de Lima
Suplente: João Luiz Bernardo

Departamento Municipal de Saúde
Titular: Cristina da Silva
Suplente: Alessandra Cossolin Manrique

Departamento Municipal de Educação
Titular: Tânia Elisabeth Andreacci Brasileiro Nato
Suplente: Elisabete Aparecida Soares Mechilão

Departamento Municipal de Esportes
Titular: Carlos André Casalli
Suplente: Sérgio Luiz de Oliveira

II - Representantes da Sociedade Civil

Associação Casabranquense de Combate ao Câncer Carmem Prudente
Titular: Josana Monteiro Gozzo
Suplente: Denise Aparecida Gomes Leme de Souza

APEOESP -  Subsede Casa Branca
Titular: Elizete de Castro Galante Bissochi
Suplente: Maria Aparecida Machado

OAB
Titular: Marcos Paulo Ferian
Suplente: Marina Braga de Carvalho

Lar São Vicente de Paulo
Titular: Solange Maria Scacabarrozzi
Suplente: Roberto José Franceschet

Abrigo de Idosos de Casa Branca
Titular: Amauri Aparecido Gomes
Suplente: Antônio Marchi Filho

Fica revogada a Portaria no. 6.096 de 21 de março de  2017.

Registre     -     se         e         Publique     -     se

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº. 6.172

 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   V e VIII   DA   LEI   ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONFORMIDADE COM A
LEI MUNICIPAL Nº.  1.760, DE 10.12.1991,

NOMEIA e dá posse aos novos membros que constituirão o Mesa
Diretora do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE, com mandato 2017 a 2018, conforme segue:

Presidente: Gisely Aparecida Pereira de Lima ketener - Representante do Poder Público

Vice-presidente: João Osmir Bento - Representante da Sociedade Civil

1ª Secretária: Vivian dos Santos Alvarenga- Representante do Poder Público

2ª Secretária: Seila Maria Pizani Fermoseli Dias - Representante da Sociedade Civil
Registre     -     se         e         Publique     -     se

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

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Os 33 profissionais que trabalham na
Frente de Trabalho receberam 15 carrinhos
de coleta de lixo da varrição doadas pela
Hutchinson, empresa fabricante de bor-
rachas automotivas.

A doação foi solicitada pelo Grupo de

Projeto Frente de
Trabalho recebe 15
carrinhos de coleta de
lixo da varrição

Amigos Corrente do Bem. O grupo fez a
reciclagem e a manutenção das mesmas
e as entregou para a Prefeitura disponibi-
lizar ao programa. Os carrinhos estão sen-
do usados na limpeza de ruas e praças da
cidade.

Hutchinson doou 15 carrinhos de coleta de lixo da varrição
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12ª Sessão da Câmara
Municipal tem pauta extensa

Na última terça-feira, 18 de julho, a Câmara Munici-
pal de Casa Branca realizou sua 12ª Sessão Ordinária de
2017. Com uma pauta bem extensa, foram apreciadas
proposituras diversas, entre indicações e requerimentos,
e encaminhados para apreciação das Comissões Perma-
nentes projetos de autoria do Legislativo e Executivo,
além de projetos que já estavam em trâmite.

Confira na integra a pauta da 12ª Sessão Ordinária:

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 12ª SESSÃO
ORDINÁRIA, DE 18/7/2017

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão
2) - Chamada regimental
3) - Atas: 10ª Sessão Ordinária, realizada em 20/6/17 e 11ª Ses-
são Ordinária, realizada em 4/7/17.
4) - Ofício 343/17, do 2° Promotor de Justiça, comunica ins-
tauração de Inquérito Civil n/ 592/17.
5) - Ofício 36/17, do 2° Promotor de Justiça, comunica a pro-
moção de arquivamento do Inquérito Civil n° 94/2016.
6) - Ofício 110/17, da Prefeitura Municipal, encaminha cópia
do Decreto 2.454, de 27 de junho de 2017.
7) - Ofício 112/17, da Prefeitura Municipal, encaminha cópias
dos decretos n°s 2.453 e 2.455, de 26 e 30 de junho de 2017.
8) - Ofício 36/17, da Equipe de Vigilância Sanitária, encami-
nha cópias de análises de água referentes a junho de 2017.
9) - Ofício 387/17, do 2° Promotor de Justiça, encaminha có-
pia de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n°
1002269-06.2017.8.26.0129.
10) – Mensagem 39/17, do Prefeito Municipal, cria e deno-
mina o Centro de Referência em Atendimento Educacional
Especializado – CREFAEE, e dá outras providências. (leitura
e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação)
11) – Mensagem 40/17, do Prefeito Municipal, suprime o §
4° do artigo 1° da Lei 3.391/2017, que dispõe sobre a jornada
de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para os
servidores públicos municipais. (leitura e encaminhamento
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
12) – Mensagem 41/17, do Prefeito Municipal, altera e revo-
ga dispositivos da Lei Municipal n° 3.019, de 29 de janeiro
de 2010, dispõe sobre a inclusão dos servidores ocupantes
do emprego público de pajens no Quadro dos Servidores de
Apoio à Educação e dá outras providências. (leitura e enca-
minhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

Grande Expediente
13) - Indicação 206/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita melhoria na composição dos itens da ces-
ta básica oferecida aos trabalhadores da Frente de Trabalho.
14) - Indicação 207/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de ponto eletrônico no Centro
de Saúde para controle da entrada e saída dos servidores e
cumprimento de horário de trabalho.
15) - Indicação 208/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de redutores de velocidade an-

tes do Centro de Saúde e na Rua Sete de Setembro, 553.
16) - Indicação 209/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita limpeza do local do antigo Matadouro Mu-
nicipal.
17) - Indicação 210/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita manutenção urgente da Avenida Tristão
Lopes da Cunha.
18) - Indicação 211/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita troca de lâmpadas no acesso principal do
Conjunto Residencial Parque das Acácias.
19) – Indicação 212/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita fechamento ou colocação de redutor na
via que sai do pátio da antiga Fepasa levando ao Bairro Na-
zaré.
20) - Indicação 213/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita poda de árvores e melhoria da ilumina-
ção da Rua Barão de Casa Branca.
21) - Indicação 214/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita limpeza de bueiros da última rua do Con-
junto Habitacional Dr. Odenir Buzatto.
22) - Indicação 215/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de redutores de velocidade nas
ruas adjacentes à praça do Distrito Industrial.
23) - Indicação 216/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de caçambas para lixo atrás do
prédio da Codasp e na Avenida Capacete de Aço, atrás do
Posto Gerezin.
24) - Indicação 217/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita ampliação da cozinha e refeitório do CAIC, bem
como outras melhorias no prédio.
25) - Indicação 218/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita construção de quadra de areia na Vila Santa Ma-
ria, quando for executado o projeto Bairro Limpo.
26) - Indicação 219/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de massa asfáltica na Rua Bel-
miro Gonçalves de Oliveira Filho, no Bairro Três Cruzes.
27) - Indicação 220/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita limpeza no estorno do campo de futebol
do Jardim Macaúba.
28) - Indicação 221/17, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita colocação de redutores de velocidade em
frente à empresa Hutchinson.
29) - Indicação 222/17, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita colocação de redutor de velocidade na Rua
Dr. Arnaud Cintra Rodrigues, altura do n° 436.
30) - Indicação 223/17, do Vereador Enivaldo Willian da Silva
(Minhoka), solicita solução para falta de iluminação pública
no Bairro Senhor Menino.
31) - Indicação 224/17, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita aumento de redutores de velocidade na
Rua São Bento, Jardim Macaúba.
32) - Indicação 225/17, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita instalação de padrão de energia elétri-
ca para atender aos carrinhos de lanches próximos à Peni-
tenciária de Casa Branca.
33) - Indicação 226/17, dos vereadores José Anderson Pereira
dos Santos (Jota) e Alberto Zogbi Filho, solicita abertura e pa-
vimentação do prolongamento da Alameda Ganymédes José
Santos de Oliveira, sentido ACCPE e Rua Tenente Carvalhi-
nho, além de canalização de águas pluviais no local.
34) - Indicação 227/17, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita confecção de projeto para construção de
praça em local próprio no Jardim Boa Esperança.
35) - Indicação 228/17, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita colocação de redutor de velocidade pró-
ximo ao Bar do Baiano, na Rua São Bento.
36) - Indicação 229/17, do Vereador José Cláudio Martins dos

Reis (Jacaré), solicita colocação de redutor de velocidade em
frente à residência do Dr. Adelino, no Jardim Rafaela, a pedi-
do da Associação de Amigos do bairro.
37) - Indicação 230/17, do Vereador Rogério Mendes, solicita
notificação do proprietário do loteamento Chácara Boa Vista
quanto ao compromisso de asfaltamento conforme projeto.
38) - Indicação 231/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita colocação de redutor de velocidade na Rua Mari-
na Moura, altura do n° 275, Parque São Paulo.
39) - Indicação 232/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita destinação de varredor para atender à Avenida
Coronel João Gonçalves.
40) - Indicação 233/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita colocação de redutor de velocidade e radar na
Avenida Renato Pistelli.
41) - Indicação 234/17, do Vereador Antonio Benedito Ferrei-
ra, solicita limpeza da Praça do Jardim Bela Vista.
42) - Indicação 235/17, do Vereador José Anderson Pereira dos
Santos (Jota), solicita tapa buracos na altura do n° 165 da Rua
dos Bittencourt, Vila Santa Maria.
43) - Indicação 236/17, do Vereador José Anderson Pereira dos
Santos (Jota), solicita melhoria nos itens da cesta básica dos
trabalhadores da Frente de Trabalho.
44) - Requerimento 248/17, do Vereador Marcus Vinícius Pa-
rente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal dispo-
nibilização de fisioterapeuta esportivo para atender no De-
partamento de Esportes.
45) - Requerimento 249/17, dos vereadores Rubens Antonio
Scapin e Enivaldo Willian da Silva (Minhoka), solicita ao 2°
Promotor de Justiça esforços para dotar o prédio do Fórum
de acesso a cadeirantes.
46) - Requerimento 250/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que leve
o projeto Bairro em Ordem ao Bairro Nazaré antes do dia de
finados.
47) - Requerimento 251/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me se fará melhorias no Bairro do Desterro dentro do proje-
to Bairro em Ordem.
48) - Requerimento 252/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre possibilidade de realizar tapa buracos e outras
melhorias no Jardim Boa Esperança.
49) - Requerimento 253/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Deputado Federal Baleia Rossi
empenho para liberação de verba para o município.
50) - Requerimento 254/17, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita à Mesa da Câmara Municipal auto-
rização para realização do I Fórum de Acessibilidade em Casa
Branca, em data a ser marcada.
51) - Requerimento 255/17, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre reali-
zação de campeonato de futebol sub 23.
52) - Requerimento 256/17, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita ao Prefeito Municipal que informe se a área do
Paulistano já foi incorporada ao patrimônio municipal.
53) - Requerimento 257/17, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre anda-
mento das obras de reforma do campo da Mogiana.
54) - Requerimento 258/17, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita ao Prefeito Municipal relação nominal e mensal
dos alunos atendidos pela Adesaf.
55) - Requerimento 259/17, do Vereador Rogério Mendes, so-
licita ao Prefeito Municipal informações sobre imóvel perten-
cente ao município objeto de permuta através da Mensa-
gem 33/17.
56) - Requerimento 260/17, do Vereador Rogério Mendes, so-
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licita ao Prefeito Municipal informações sobre cargos de pro-
vimento em comissão no Departamento de Educação.
57) - Requerimento 261/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, reitera ao Prefeito Municipal teor
do Requerimento 195/17.
58) - Requerimento 262/17, do Vereador Enivaldo Willian
da Silva (Minhoka), solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme se as podas de árvores estão sendo feitas com lau-
do técnico e em respeito à Lei 3.102, de 26/19/11.
59) - Requerimento 263/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que
informe sobre confecção de projeto para área de lazer no
Jardim Macaúba.
60) - Requerimento 264/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita à CPFL Leste Paulista dispo-
nibilização de padrão de energia elétrica para atender car-
rinhos de lanches nas proximidades da Penitenciária.
61) - Requerimento 265/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Deputado Federal Baleia
Rossi interferência junto ao Ministério das Cidades obje-
tivando a continuidade da construção de casas no Jardim
Bela Vista dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.
62) - Requerimento 266/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal
informações sobre concessão de impostos e tributos no
município.
63) - Requerimento 267/17, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, propõe realização de consulta pública a
respeito do monopólio dos serviços funerários no municí-
pio.
64) - Requerimento 268/17, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Deputado Federal Baleia
Rossi empenho para conceder recursos para aquisição de
ambulância para o distrito de Venda Branca.
65) - Requerimento 269/17, do Vereador Rogério Mendes,
solicita ao Prefeito Municipal que informe sobre benefici-
ados com isenção de IPTU.
66) - Requerimento 270/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal
informações sobre empresas com pendências financeiras
com a Prefeitura.
67) - Requerimento 271/17, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal
informações sobre piso salarial, número de professores e
relação contendo nomes e salários do Magistério Munici-
pal.
68) - Requerimento 272/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre setor de abastecimento de água no muni-
cípio.
69) - Requerimento 273/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre participação no processo licitatório do Diá-
rio Oficial do Município.
70) - Requerimento 274/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que
informe a planilha de compensação do INSS.
71) - Requerimento 275/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre o senhor Fernando Furlanetto Romano e sua
relação empregatícia com a Prefeitura Municipal.
72) - Requerimento 276/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações referentes à Saúde do Adulto.
73) - Requerimento 277/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre responsável pela Santa Casa de Misericór-

dia.
74) - Requerimento 278/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que
informe sobre médicos plantonistas na Santa Casa de Mi-
sericórdia.
75) - Requerimento 279/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre plantonista no dia 4 de julho de 2017 no
PPA.
76) - Requerimento 280/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que
informe se procede a informação de que a Administração
não atenderá nenhuma solicitação dos vereadores que se
posicionarem contra a concessão dos serviços de água e
esgoto.
77) - Moção de Apoio 10/17, do Vereador Rogério Mendes,
aos 2°s Tenentes da Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo, em razão do tratamento negativo que recebem do Go-
vernador quanto às diferenças salariais.
78) - Moção de Pesar 11/17, dos vereadores Carlos Roberto
Rodrigues de Lima e Antonio Benedito Ferreira, pelo pas-
samento do senhor Antonio Carlos Dias.
79) - Moção de Pesar 12/17, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), pelo passamento do senhor Viní-
cius Francisco Aleixo Silva.
80) - Moção de Congratulações 13/17, do Vereador José
Anderson Pereira dos Santos (Jota), aos servidores muni-
cipais lotados no Departamento de Água e Esgoto da Pre-
feitura Municipal.
81) - Anteprojeto de Lei 19/17, do Vereador Rubens Anto-
nio Scapin, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibi-
lizar serviço de água e esgoto até a divisa da calçada e
muros dos imóveis antes da pavimentação das vias pú-
blicas em novos loteamentos. (leitura e envio ao Prefeito
Municipal)
82) - Anteprojeto de Lei 20/17, dos vereadores Marcelo Ga-
lante Lopes da Cunha e Rubens Antonio Scapin, modifica
o § 1° do artigo 95-A da Lei 3.358, de 31 de janeiro de 2017,
que instituiu o valor venal de referência do município para
fins de arrecadação de ITBI. (leitura e envio ao Prefeito
Municipal)
83) - Processo 988/17 – Projeto de Lei 37/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, fica instituído
no município de Casa Branca o “Programa Casa Branca
Alfabetizada”. (leitura e encaminhamento à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)
84) - Processo 989/17 – Projeto de Lei 38/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, institui, no
município de Casa Branca, o “Mês do Concurso Miss e
Mister Casual e Fitness”. (leitura e encaminhamento à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
85) - Processo 990/17 – Projeto de Lei 39/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, institui e in-
clui no calendário oficial do município, o evento GIMA –
Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente. (leitura e
encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)
86) - Processo 992/17 – Projeto de Lei 41/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a
criação do Programa “Casa Branca Turismo”, no municí-
pio de Casa Branca, e dá outras providências. (leitura e
encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação)
87) - Processo 996/17 – Projeto de Lei 45/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, institui o “Dia
Municipal do Cantor Gospel” no município de Casa Bran-
ca. (leitura e encaminhamento à Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação)
88) - Processo 1120/17 – Projeto de Lei 46/17, do Vereador
Antonio Benedito Ferreira, dispõe sobre proteção aos ani-
mais e dá outras providências. (leitura e encaminhamen-
to à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
89) - Processo 1121/17 – Projeto de Lei 47/17, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, autoriza o Chefe do Exe-
cutivo a promover campanha de conscientização e doa-
ção para a APAN – Associação de Proteção aos Animais e
à Natureza. (leitura e encaminhamento à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)
90) - Processo 1122/17 – Projeto de Lei 48/17, do Vereador
Enivaldo Willian da Silva (Minhoka), dispõe sobre a dis-
tribuição gratuita e obrigatória, pelo Poder Público Mu-
nicipal, de fraldas geriátricas para as pessoas que especi-
fica. (leitura e encaminhamento à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)
91) - Processo 1123/17 – Projeto de Lei 49/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), cria o Programa
Educativo “Pequeno Agricultor Sustentável” nas escolas
públicas do município de Casa Branca e dá outras provi-
dências. (leitura e encaminhamento à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação)
92) - Processo 1124/17 – Projeto de Lei 50/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a obri-
gatoriedade de avaliação oftalmológica para os alunos da
rede municipal de ensino de Casa Branca. (leitura e enca-
minhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)
93) - Processo 1125/17 – Projeto de Lei 51/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a edu-
cação ambiental no currículo escolar da rede pública do
município de Casa Branca. (leitura e encaminhamento à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
94) - Processo 1126/17 – Projeto de Lei 52/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre a ou-
torga de concessão, visando a criação, confecção, instalação
e manutenção de relógios eletrônicos digitais, bem como
de abrigos de parada de transporte público de passagei-
ros e totens indicativos de paradas de ônibus, placas indi-
cativas de logradouros e lixeiras públicas, com exploração
publicitária, e dá outras providências. (leitura e encaminha-
mento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
95) - Processo 1127/17 – Projeto de Lei 53/17, do Vereador
José Anderson Pereira dos Santos (Jota), dispõe sobre o pro-
jeto “Adote Uma Praça no município de Casa Branca”. (lei-
tura e encaminhamento à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação)
96) - Processo 1129/17 – Projeto de Decreto Legislativo 06/
17, do Vereador José Anderson Pereira dos Santos (Jota),
concede o Título de Cidadão Casa-branquense ao Dr. Mar-
cos Tadeu Rioli, 2° Promotor Público da Comarca de Casa
Branca – SP. (leitura e encaminhamento à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)
97) - Processo 1130/17 – Projeto de Resolução 03/17, da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, concede aos servidores da
Câmara Municipal de Casa Branca licença para tratar de in-
teresses particulares, sem remuneração. (leitura e encaminha-
mento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
98) - Processo 1151/17 – Projeto de Lei 54/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre o
pagamento de metade do preço do ingresso a estudan-
tes do Ensino Fundamental, Médio e Superior no muni-
cípio de Casa Branca. (leitura e encaminhamento à Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação)
99) - Processo 1152/17 – Projeto de Lei 55/17, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, denomina “Jesuíno Bra-
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silino” a ponte da Alameda Ganymédes José Santos de
Oliveira, na esquina da Rua Fernando Musa. (leitura e en-
caminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação)
100) - Processo 1153/17 – Projeto de Lei 56/17, do Verea-
dor Marcelo Galante Lopes da Cunha, denomina “Waldo-
miro Augusto Ferreira” a ponte da Alameda Ganymédes
José Santos de Oliveira em frente à Rua João Bacci. (leitu-
ra e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Redação)
101) - Processo 1154/17 – Projeto de Decreto Legislativo
07/17, do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Aze-
vedo, concede o Diploma de Mérito Comunitário à Pro-
fessora Sandra Marina Machado de Melo. (leitura e enca-
minhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção)
102) - Processo 1210/17 – Projeto de Lei 57/17, do Verea-
dor Marcelo Galante Lopes da Cunha, modifica a Lei n°
3.136, de 6 de julho de 2012. (leitura e encaminhamento
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
103) - Processo 1211/17 – Projeto de Lei 58/17, do Verea-
dor José Anderson Pereira dos Santos (Jota), autoriza a
criação e implantação da horta municipal educativa. (lei-
tura e encaminhamento à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação)

Ordem do Dia
104) - Processo 653/17 – Projeto de Lei 18/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a
criação e inclusão no calendário oficial de cultura do mu-
nicípio de Casa Branca, o evento cristão “Hallel da Juven-
tude” e dá outras providências. 2ª discussão.
105) - Processo 689/17 – Mensagem 27/17, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre o Plano Plurianual de Casa Branca
para o período de 2018 a 2021. 2ª discussão.
106) - Processo 910/17 – Projeto de Lei 31/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a
obrigatoriedade do Departamento Municipal de Saúde
disponibilizar, em local visível, lista de medicamentos e
insumos disponíveis e indisponíveis. 2ª discussão.
107) - Processo 945/17 – Projeto de Lei 32/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a
obrigatoriedade da disponibilização de medicamentos no
PPA – Posto de Pronto Atendimento, nos finais de sema-
na e feriados. 2ª discussão.
108) - Processo 983/17 – Moção de Pesar 09/17, do Verea-
dor Rubens Antonio Scapin, pelo falecimento do senhor
Ricardo Fagan. Parecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação.
109) - Processo 985/17 – Projeto de Lei 34/17, do Vereador
Enivaldo Willian da Silva (Minhoka), dispõe sobre a obri-
gatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo emissor
de luz) na rede de iluminação pública em todos os novos
loteamentos a serem instalados no município de Casa Bran-
ca e seus distritos. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.
110) - Processo 993/17 – Projeto de Lei 42/17, do Vereador
Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, institui o “Pro-
grama Educação do Trânsito” nas escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino. Parecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. 1ª discussão.
111) - Processo 997/17 – Projeto de Resolução 02/17, do
Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, ins-
titui o Prêmio “Os Dez Mais de Casa Branca”. Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

Explicação Pessoal
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A Prefeitura de Casa Branca oferece
durante todo o ano diversas atividades
gratuitas de lazer, esporte, saúde, inte-
gração social e cultura voltadas à terceira
idade. As atividades acontecem no Cen-

Casa Branca oferece diversas atividades
gratuitas para a terceira idade

tro de Convivência do Idoso, no bairro São
João,nas outras unidades nos bairros e nos
distritos de Lagoa Branca e Venda Bran-
ca.
Confira as programações:

Atividades nas outras unidades em Casa Branca:

2ª feira
18h30 - Ginástica - local: Casarão Fernando Musa (Gabinete/Prefeitura)
19h30 - Ginástica - local: EMEB Pe. Lino José Correr (Bairro Bela Vista)
20h15 - Ginástica - local: EMEB Prof. João Maurício de Carvalho Nogueira (Bairro
Odenir Buzatto)

3ª feira
8h - Ginástica - local: Centro de Convivência (Bairro Desterro)

4ª feira
19h30 - Ginástica - local: EMEB Pe. Lino José Correr (Bairro Bela Vista)

5ª feira
20h15 - Ginástica - local: EMEB Prof. João Maurício de Carvalho Nogueira (Bairro
Odenir Buzatto)

6ª feira
19h - Coral - local: Centro Integrado de Cultura e Eventos (antiga Prefeitura)

O Centro de Convivência do Idoso, no bairro
São João, conta com academia aberta todos os
dias das 7h às 11h e das 13h às 16h30, além de:

2ª feira
8h - Ginástica / professora Tati Biondo
15h - Dança do Salão / professor Rogério
13h - Artesanato e Atividades Recreativas

3ª feira
8h - Ginástica / professora Tati Biondo
9h - Hidroginástica / professora Tati Biondo
13h - Artesanato e Atividades Recreativas

4ª feira
8h - Ginástica / professora Tati Biondo
13h - Artesanato e Atividades Recreativas
15h - Dança do Salão / professor Rogério
18h - Zumba

5ª feira
8h - Ginástica / professora Tati Biondo
9h - Hidroginástica / professora Tati Biondo

Atividades nos distritos de Lagoa
Branca e Venda Branca:

2ª feira
19h - Ginástica - local: EMEB Hermínio Carlos Martins (Lagoa Branca)

3ª feira
19h - Ginástica - local: EE Prof. Vicente Paulo Zanchetta (Venda Branca)

4ª feira
19h - Dança de Salão - local: EMEB Hermínio Carlos Martins (Lagoa Branca)
19h - Ginástica - local: EE Prof. Vicente Paulo Zanchetta (Venda Branca)

5ª feira
19h - Dança de Salão - local: EMEB Prof. João Batista Salles Cunha (Venda Branca)
19h - Ginástica - local: EMEB Hermínio Carlos Martins (Lagoa Branca)

O Centro Integrado de Cultura e Eventos recebe também toda 6ª feira às 17h os
ensaios do Coral. O Centro Cultural fica localizado na Praça Rui Barbosa, 56 no centro
(antiga Prefeitura).

Atividades gratuitas de lazer, esporte, saúde, integração social e cultura voltadas
à terceira idade


