
No último domingo (25), a 
Guarda Civil Municipal de Ita-
raré (SP) participou de uma 
corrida solidária na cidade.

Promovida pela empresa Be-
nattus produtos naturais, junta-
mente com diversos parceiros, 
o evento teve por objetivo arre-
cadar alimentos ao Lar São Vi-
cente de Paulo, instituição que 
cuida dos idosos.
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Stephanie é forte candidata

Chega a Itararé o 
‘Busão da Alegria’

A partir de agora, a Prefei-
tura de Itararé tem uma nova 
forma de levar alegria e edu-
cação aos alunos da rede pú-

blica. O Busão da Alegria 
já esteve na cidade e esta-
rá de volta para as ações 
culturais. PÁGINA 26

Miss Itararé 
disputa título em SP

A bela miss Itararé Stephanie 
Pavani disputa no próximo sá-
bado  (31) o título de Miss São 
Paulo Be Emotion. O evento 
será transmitido ao vivo pela 
Band às 22h30.

A Secretaria de Educação de 
Itararé (SP), através do setor 
de Transporte Escolar, partici-
pou nos dias 15 e 16 de março 
de um curso de capacitação 
em São Paulo (SP).

EDUCAÇÃO
Setor de transporte 
escolar participa de 
capacitação em São 
Paulo

GCM de Itararé 
participa de corrida

PÁGINA 24

1a  ExporArte segue 
até domingo

Com o tema ‘Arte em bucha 
vegetal’, a Prefeitura de Itararé 
(SP), através da Coordenado-
ria Municipal de Cultura, reali-
za até o próximo domingo (01), 
a primeira edição da ExpoArte 
2018. Na oportunidade, serão 
colocadas à mostra artes em 
bucha vegetal de autoria do ar-
tista Juares Camargo. PÁGINA 25

A Prefeitura de Itararé, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e dos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS), fir-
mou uma parceria com o Se-
nac para o desenvolvimento de 
atividades para as pessoas da 
terceira idade.

Prefeitura firma 
parceria com Senac

PÁGINA 25

Feira dos Estados 
será na próxima 
semana

AGENDA

De iniciativa da Prefeitura, 
através da Coordenadoria Muni-
cipal de Cultura e das entidades 
filantrópicas do município, Ita-
raré (SP) terá pela primeira vez 
a Feira dos Estados. O evento 
acontecerá de 06 a 08 de abril 
na Praça Matriz. PÁGINA 26

Prefeito discute 
projeto com líderes 
religiosos

SEGURANÇA

PÁGINA 26
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BELEZA

A bela jovem de 19 
anos estará ao vivo, 
na TV Bandeirantes, 
representando Itararé no 
concorrido concurso

A estudante Stephanie Pavani é forte candidata ao título de 
Miss São Paulo Be Emotion, disputado na capital paulista

A Miss Itararé (SP) Stepha-
nie Giovana Raini Pavani, 19 
anos, disputa na noite deste 
sábado (31) o título de Miss 
São Paulo Be Emotion.

O evento transmitido ao vivo 
pela Band às 22h30.

A jovem foi uma das selecio-
nadas pelos criteriosos júris 
após enfrentar diversos desa-
fios.

Esta é a primeira vez que o 
município é representado na 
atração. 

Miss Itararé (SP) 
disputa título de Miss 
São Paulo neste 
sábado

Perfil - Stephanie pesa 58 
quilos, tem 1,77 de altura e 
veste manequim número 38. 
Além de se dedicar aos traba-
lhos como Miss, a jovem estu-
da Fisioterapia. 

Saiba mais - Stephanie foi 
eleita Miss Itararé em agosto 
do ano passado após a Coor-
denadoria Municipal de Cul-
tura, a pedido do prefeito, de-
pois de anos, voltar a realizar 
o evento. Em todas as viagens 
e apresentações, a Miss conta 
com apoio 100% da Prefeitura. 
Também a apoiam desde o iní-
cio o coreógrafo e coach Valter 
Oliveira, Prêt à Aller, Gi Hair 
Design, Studio Life Fitness, Ju-
nitex e Jornal Regional News.
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 PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO 
CONVITE 01/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itararé, CGC/MF sob nº 50.788.975/0001-02, com sede à Rua São Pedro nº 885.
CONTRATADO: Daise Alves Veiga - EPP, situada à Rua Major Salvador Rufino – 676 - Cidade: Itararé -SP, inscrita no CNPJ sob n°  
02.261.325/0001-53
Objeto: Cestas básicas para funcionários.
Prazo: de março a dezembro de 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 48.853,75 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Data da assinatura: 21/03/2018

MATERIAL DE EXPEDIENTE
8ª Sessão Ordinária do dia 26 de março de 2018.

EXECUTIVO
Prot. nº 263/18 – Projeto de Lei nº 24 de autoria do Prefeito que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, por excesso de arre-
cadação, no valor de R$ 330.000,00. “Emendas Parlamentares, oriundas do Ministério da Saúde para aquisição de unidade móvel de saúde 
e equipamentos. 
Prot. nº 267/18 – Projeto de Lei nº 21 de autoria do Prefeito que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arre-
cadação, no valor de R$ 855.468,48. “obras de pavimentação de diversas ruas, bem como à aquisição de 01 caminhão coletor de resíduos 
sólidos. 
Prot. nº 268/18 – Projeto de Lei nº 22 de autoria do Prefeito que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecada-
ção, no valor de R$ 360.000,00. “substituição de 129 conjuntos de luminá-rias, bem como pavimentação municipal”. 
Prot. nº 269/18 – Ofício nº 41 de autoria do Prefeito respondendo a Pedido de Informação nº 06 de autoria do Vereador Júlio César Soares de 
Almeida protocolado sob nº 145, sobre relatório detalhado sobre os pa-gamentos efetuados dos valores repassados pelo Legislativo.
Prot. nº 270/18 – Ofício nº 42 de autoria do Prefeito respondendo a Pedido de Informação nº 05 de autoria do Vereador Júlio César Soares de 
Almeida protocolado sob nº 144, sobre o atual Interventor da Santa Ca-sa. 
Decreto nº 14/18 – Abre o crédito adicional no valor de R$ 421.754,76 (quatrocentos e vinte e um mil, sete-centos e cinquenta e quatro reais 
e setenta e seis centavos). 
Decreto nº 16 ao 18/18 – Concede estabilidade aos servidores que especifica. 
Decreto nº 19/18 –Dispõe sobre ponto facultativo. 
Decreto nº 20/18 – Abre o crédito adicional no valor de R$ 5.737,10. 
Decreto nº 22/18 – Homologa o resultado final do Processo Seletivo nº 05/2017. 
Decreto nº 24/18 – Dispõe sobre designação do Coordenador de Gestores de Contrato e Suprimentos. 
Decreto nº 25/18 – Dispõe sobre a suspensão temporária de concessões de benefícios e outras vantagens similares que impliquem em au-
mento de despesas. 
Decreto nº 26/18 – Altera a redação do art. 2º do Decreto nº 63, de 20 de março de 2017, que “Regulamen-ta o procedimento necessário para 
o protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa, no âmbito do Muni-cípio de Itararé. 

LEGISLATIVO
Prot. nº 271/18 – Projeto de Resolução nº 02 de autoria da Mesa Diretora da Câmara que dispõe sobre o acesso a informação pública, ins-
tituído pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Itararé e institui o Serviço de 
Informação ao Cidadão. 
Prot. nº 272/18 – Voto de Congratulação nº 01 de autoria de todos os Vereadores a senhora Francisca Ma-ria de Jesus, pela comemoração 
de cento e dez anos de seu nascimento, esbanjando saúde, com uma fé inabalável, totalmente lucida e uma simpatia inigualável. 
Prot. nº 276/18 – Indicação nº 107 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine permitir o estacionamento 
em apenas uma das margens das Avenidas Heitor Guimarães Cortes e Gabriel Jorge Merege, facilitando o fluxo de veículos. 
Prot. nº 277/18 – Indicação nº 108 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine os serviços de limpeza 
no terreno onde se localiza o prédio da Creche Municipal Irene Amaral Tomass. 
Prot. nº 278/18 – Indicação nº 109 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine os serviços de limpeza 
na Rua Campos Salles no trecho compreendido entre a Rua Djalma Dutra até o término dessa via pública sentido Bairro Velho. 
Prot. nº 279/18 – Indicação nº 110 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine a construção de reduto-
res de velocidade em pontos estratégicos das Avenidas Heitor Guimarães Cortes e Gabriel Jorge Merege. 
Prot. nº 280/18 – Indicação nº 111 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine a construção de um 
redutor de velocidade na Rua Rubens Lobo Ribeiro na altura do nº 488. 
Prot. nº 281/18 – Indicação nº 112 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine a passagem de máquina 
e cascalhamento da Avenida Maestro Dudu Gaya, na lateral não pavi-mentada. 
Prot. nº 282/18 – Indicação nº 113 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine a passagem de máquina 
e cascalhamento da Rua Santa Cruz, desde o Bairro Velho até o Jardim São Paulo. 
Prot. nº 283/18 – Indicação nº 114 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine a passagem de máquina 
e cascalhamento das Ruas localizadas no Jardim Bequinha. 
Prot. nº 284/18 – Indicação nº 115 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine podar os galhos das 
árvores localizadas nas Avenidas Heitor Guimarães Cortes e Gabriel Jorge Merege em toda sua extensão, devido à falta de visibilidade aos 
motoristas que transitam no local. 
Prot. nº 285/18 – Indicação nº 116 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito para que de-termine o término da pavimentação 
da Rua Mário Conteri. 
Prot. nº 286/18 – Indicação nº 117 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito para que de-termine o término da pavimentação 
das Ruas Higino Alves de Camargo, Carlito Toti e Rua Haroutin Der-derian, localizadas no Jardim Regiane. 
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Prot. nº 288/18 – Requerimento de autoria do Vereador Edenilson de Genaro, requer a prorrogação do pra-zo para conclusão dos trabalhos 
da referida CEI (a vencer em 29/03/2018), por mais 90 dias. “Resolução nº 07 de 15 de agosto de 2017, apurar eventuais irregularidades nos 
procedimentos administrativos que resultaram na atual dívida com a receita federal”. 
Prot. nº 289/18 – Requerimento de autoria do Vereador Luís Henrique Alberti Ribeiro da Silva, requer a prorrogação do prazo para conclusão 
dos trabalhos da referida CEI (a vencer em 05/04/2018), por mais 90 dias. “Resolução nº 09 de 22 de agosto de 2017, UNIPA”. 
Prot. nº 290/18 – Indicação nº 118 de autoria do Vereador José Roberto Cogo ao Prefeito para que determi-ne a total revitalização da Praça 
localizada no Distrito de Santa Cruz dos Lopes, zona rural. 
Prot. nº 291/18 – Indicação nº 119 de autoria do Vereador Ederson Soares de Lima ao Prefeito para que de-termine a construção de um re-
dutor de velocidade na Rua Basílio de Arruda Miranda, próximo ao nº 2.405, localizado no Jardim São Pedro/Horigome.
Prot. nº 293/18 – Indicação nº 120 de autoria do Vereador João Luís Ribeiro dos Santos ao Prefeito para que determine a construção de boca 
de lobo na Rua Sophia Dias Menck na altura do nº 1712, na Vila Santa Te-rezinha. 
Prot. nº 294/18 – Indicação nº 121 de autoria do Vereador João Luís Ribeiro dos Santos ao Prefeito para que determine a passagem de má-
quina e cascalhamento na Rua Ademar Vaz de Oliveira, bem como da Aveni-da Zeca de Barros. 
Prot. nº 295/18 – Indicação nº 122 de autoria do Vereador João Luís Ribeiro dos Santos ao Prefeito para que determine a construção de uma 
rampa para acesso de pessoas com deficiência física na escadaria da Praça da Saudade, bem como a reforma ou troca de vários bancos. 
Prot. nº 296/18 – Pedido de Informação nº 13 de autoria do Vereador Júlio César Soares de Almeida ao Pre-feito sobre agentes públicos 
contratados para cargos comissionados nos últimos meses, dezembro de 2017 até a presente data de 2018.
Prot. nº 297/18 – Indicação nº 123 de autoria do Vereador Edenilson de Genaro ao Prefeito para que deter-mine a continuidade dos serviços 
de asfaltamento/lajotamento do final da Rua XV de Novembro, localiza-da no Jardim Comodoro.
Prot. nº 298/18 – Indicação nº 124 de autoria do Vereador Edenilson de Genaro ao Prefeito para que deter-mine a elaboração de um projeto 
para implantação e funcionamento do Abatedouro Municipal para ani-mais de pequeno porte, que irá atender os comerciantes das casas de 
carne e açougues, supermercados, ba-rateando o custo e o preço da carne para o consumidor e eliminando o abate clandestino em nosso 
município e região. 
Prot. nº 299/18 – Indicação nº 125 de autoria do Vereador Edenilson de Genaro ao Prefeito para que deter-mine a construção de um redutor 
de velocidade, na Rua Brotero de Almeida na altura do n° 830, localizada na Vila Osório. 
Prot. nº 300/18 – Voto de Pesar de autoria dos Vereadores Edenilson de Genaro e Sérgio Luís Stadler pelo falecimento do senhor João Soares 
de Oliveira.
Prot. nº 301/18 – Pedido de Informação nº 14 de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler ao Prefeito sobre o concurso público n° 01/18, em 
04 itens. 
Prot. nº 302/18 – Indicação nº 126 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito para que de-termine a passagem de máquina 
e cascalhamento na estrada que dá acesso ao Bairro de Pedra Branca, zona rural. 
Prot. nº 303/18 – Indicação nº 127 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito para que de-termine a passagem de máquina 
e cascalhamento na estrada que liga o Bairro do Rodeio à Fazenda Brasil, zona rural. 
Prot. nº 304/18 – Indicação nº 128 de autoria do Vereador Yago Felipe Ferreira Raposo ao Prefeito para que determine solucionar os proble-
mas na iluminação pública na Rua Juvenal Rodrigues Gondin, altura do n° 384, próximo ao Mercado do Jora, Jardim Fronteira, travessa com 
a Rua Ademar Vaz de Oliveira.
Prot. nº 305/18 – Indicação nº 129 de autoria do Vereador Yago Felipe Ferreira Raposo ao Prefeito para verificar a possibilidade financeira e 
jurídica de terceirização dá limpeza pública do município.
Prot. nº 306/18 – Voto de Pesar de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler pelo falecimento dá senhora Ma-ria Inês de Alencar Klocker.

DIVERSOS
Prot. nº 260/18 – Prestação de Contas de autoria do Educandário da subvenção recebida da Prefeitura refe-rente ao mês de fevereiro no valor 
de R$ 17.098,00.
Prot. nº 261/18 – Prestação de Contas de autoria do Educandário da subvenção recebida do Estado referen-te ao mês de janeiro no valor de 
R$ 2.700,00.
Prot. nº 262/18 – Prestação de Contas de autoria do VICC da subvenção recebida da Prefeitura referente ao mês de fevereiro no valor de R$ 
21.630,00.
Prot. nº 292/18 – Requerimento de autoria do Conselho Tutelar para uma reunião com os Vereadores na data de 02/04/2018, às 13 horas, 
com o escopo de conversarmos sobre a Lei Municipal vigente 13.010/14.
Convite – de autoria da Associação dos Moradores das Praças Coronel Jordão, Siqueira Campos e Imedia-ções para reunião no dia 28/03/18, 
às 19:30 horas, na Escola Juscelino Kubitscheck de Oliveira, para tratar de diversos assuntos.

ORDEM DO DIA
Prot. nº 176/18 – Projeto de Lei nº 10 de autoria do Prefeito dispondo sobre a composição do Conselho Mu-nicipal de Saúde. (Aprovado por 
unanimidade)
Prot. nº 177/18 – Projeto de Lei nº 12 de autoria do Prefeito instituindo o Conselho Municipal de Desenvol-vimento Urbano – CMDU. (Aprovado 
por unanimidade)
Prot. nº 178/18 – Projeto de Lei nº 14 de autoria do Prefeito alterando a redação da Lei Municipal nº 2.835, de 27 de janeiro de 2004, que 
cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e cria o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município. 
(Aprovado por unanimidade)
Prot. nº 202/18 – Projeto de Lei nº 17 de autoria do Prefeito que dispõe sobre a concessão dos serviços de administração, operação, manu-
tenção e exploração comercial do Terminal Rodoviário Carmine Angelucci. (Apresentado Pedido de Vista de autoria do Vereador Júlio César 
Soares de Almeida, sendo aprovado por unanimidade)
Prot. nº 211/18 – Projeto de Resolução nº 01/18 de autoria da Mesa da Câmara que dispõe sobre a utilização dos espaços da Câmara de 
Vereadores por terceiros e dá outras providências. (Aprovado por unanimidade)
Prot. nº 227/18 – Projeto de Lei nº 04 de autoria do Vereador Edenilson de Genaro institui a Semana Muni-cipal da Conscientização sobre o 
Autismo. (Aprovado por unanimidade)
Prot. nº 272/18 – Voto de Congratulação nº 01 de autoria de todos os Vereadores a senhora Francisca Ma-ria de Jesus, pela comemoração 
de cento e dez anos de seu nascimento, esbanjando saúde, com uma fé inabalável, totalmente lucida e uma simpatia inigualável. (Aprovado 
por unanimidade)
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Prot. nº 288/18 – Requerimento de autoria do Vereador Edenilson de Genaro, requer a prorrogação do pra-zo para conclusão dos trabalhos 
da referida CEI (a vencer em 29/03/2018), por mais 90 dias. “Resolução nº 07 de 15 de agosto de 2017, apurar eventuais irregularidades nos 
procedimentos administrativos que resultaram na atual dívida com a receita federal”. (Aprovado por unanimidade)
Prot. nº 289/18 – Requerimento de autoria do Vereador Luís Henrique Alberti Ribeiro da Silva, requer a prorrogação do prazo para conclusão 
dos trabalhos da referida CEI (a vencer em 05/04/2018), por mais 90 dias. “Resolução nº 09 de 22 de agosto de 2017, UNIPA”. (Aprovado 
por unanimidade)
Prot. nº 296/18 – Pedido de Informação nº 13 de autoria do Vereador Júlio César Soares de Almeida ao Pre-feito sobre agentes públicos 
contratados para cargos comissionados nos últimos meses, dezembro de 2017 até a presente data de 2018. (Aprovado por unanimidade)
Prot. nº 301/18 – Pedido de Informação nº 14 de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler ao Prefeito sobre o concurso público n° 01/18, em 
04 itens. (Aprovado por unanimidade)

Resolução nº 01, de 27 de março de 2018.

Prorroga prazo da Comissão Especial de Inquérito constituída pela Resolução nº 07/17 e dá outras providências.
Resolução nº 12, de 27 de março de 2018.
Prorroga prazo da Comissão Especial de Inquérito constituída pela Resolução nº 09/17 e dá outras providências.

Edifício Salvador Rufino de Oliveira Netto, aos 27 de março de 2018.
SÉRGIO LUIS STADLER

- Presidente -
YAGO FELIPE FERREIRA RAPOSO

- Secretário -
Publicada e registrada na Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Itararé, aos 27 de março de 2018.

REGINA FERNANDES CHAVES SAMPAIO
- Diretora Geral Administrativa -

Resolução nº 03, de 27 de março de 2018.

Dispõe sobre a utilização dos espaços da Câmara de Vereadores por terceiros e dá outras providências. 
Edifício Salvador Rufino de Oliveira Netto, aos 27 de março de 2018.

SÉRGIO LUIS STADLER
- Presidente -

YAGO FELIPE FERREIRA RAPOSO
- Secretário -

Publicada e registrada na Secretaria de Administração da Câmara Munici-pal de Itararé, aos 27 de março de 2018.
REGINA FERNANDES CHAVES SAMPAIO

- Diretora Geral Administrativa -

 PODER EXECUTIVO
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LEI MUNICIPAL Nº 3869, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e dá outras providências.
HELITON SCHEIDT DO VALLE, Prefeito Municipal de Itararé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, aprova e sanciona a se-
guinte Lei:
Art. 1º - Nos termos do Art. 43, § 1º, inc. II da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, no 
valor de R$ 16.518,63 (dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), do orçamento vigente conforme especifica:

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior visa inclusão no orçamento para fazer face às despesas com a contribuição a ser concedida ao 
Educandário São Vicente de Paulo, conforme a solicitação anexa, no valor de R$ 16.518,63 (dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta 
e três centavos), utilizando-se, para tanto, excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inc. II da Lei Federal n.º 4.320/64;
Art. 3º - As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou 
modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos;
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itararé, 20 de março de 2018.

HELITON SCHEIDT DO VALLE
Prefeito

Publicação – publique-se e registre-se na data supra, nos lugares costumeiros.
JERÔNIMO ALMEIDA

Secretário de Administração



22                                               JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ                                                                          29 de março de 2018



JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ 29 de março de 2018  23

Itararé SP, 29 de março de 2.018.

Pregão Presencial 21/2018 - Aquisição de materiais de limpeza para os veículos das Secretarias Municipais de, Educação, Saú-
de e Serviços Municipais, abertura dia 11 de abril de 2018 às 14:20hs, Pregão Presencial 30/2018 - Aquisição de ração seca para 
cães e gatos para a União Itarareense de Proteção aos Animais - UNIPA, abertura dia 11 de abril de 2018 às 16:00hs, Pregão 
Presencial 31/2018 - Aquisição de 01 veículo tipo “Mini Van 7 lugares” zero Km para Secretaria Municipal de Saúde, abertura dia 
12 de abril de 2018 às 09:00hs, Pregão Presencial 36/2018 - Aquisição de pneus novos, câmaras e protetores de pneus para 
diversas Secretarias do Município de Itararé, abertura dia 11 de abril de 2018 às 08:30hs e Concorrência Pública 01/2018 - Con-
cessão onerosa de prestação de serviço de implantação, exploração e administração de estacionamento rotativo de veículos em 
áreas, vias e logradouros públicos do Município de ITARARÉ - SP, bem como a implantação e manutenção dos equipamentos 
de controle e operação no Município, abertura dia 02 de maio de 2018 às 09:30hs. Solicitação dos Editais pelo site da Prefeitura 
Municipal de Itararé - www.itarare.sp.gov.br, pelo link “licitações” ou informações pelo fone (15) 3532-8000.
No uso das atribuições legais conferidas a mim, Heliton Scheidt do Valle, Prefeito de Itararé, e em conformidade com o disposto 
no Art. 26 e no inciso III e seguintes do Art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO o Parecer Favorável da 
Assessoria Jurídica referente à Dispensa n.º 04/2018 e Dispensa nº 07/2018.
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A Secretaria de Educação de 
Itararé (SP), através do setor 
de Transporte Escolar, partici-
pou nos dias 15 e 16 de março 
de um curso de capacitação 
em São Paulo (SP).

Na ocasião, o supervisor 
Everaldo Carneiro Ramos e o 
motorista Vanderlei Alves Ca-
bral tiveram a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos 
na gestão do transporte esco-
lar.

Conforme eles, o curso teve 
como objetivo melhorar a efici-
ência do transporte, através da 
análise das imposições legais e 
dos aspectos operacionais dos 
serviços; qualificar os servido-
res municipais encarregados 
da coordenação e fiscalização 
para o cumprimento da legisla-
ção e regulamentos das ativi-
dades e aumentar a segurança 
e a qualidade, através de me-
didas preventivas adequadas, 
reduzindo ao máximo os riscos 
de acidentes de trânsito.

Para Everaldo, a eficiência 
do transporte escolar em Ita-
raré vêm melhorando a cada 
ano. “Através de oportunida-
des como esta conseguimos 
manter e elevar ainda mais o 
padrão”, salientou.

Atualmente, 978 alunos das 
zonas rural e urbana e alunos 
com necessidades especiais 
fazem uso do transporte es-
colar em Itararé. Ao todo 10 
escolas são atendidas mais o 
Centro de Atendimento Educa-
cional Especializado de Itararé 
(CAEEI).

O município dispõe de frota 
própria e  veículos terceiriza-
dos, que englobam van, micro-
-ônibus e ônibus. O setor conta 
com 17 servidores municipais.

EDUCAÇÃO

Setor de transporte escolar participa 
de capacitação em São Paulo
Cerca de mil alunos das 
zonas rural e urbana e 
alunos com necessidades 
especiais usam o transporte 
escolar em Itararé

No último domingo (25), a 
Guarda Civil Municipal de Ita-
raré (SP) participou de uma 
corrida solidária na cidade.

Promovida pela empresa Be-
nattus produtos naturais, junta-
mente com diversos parceiros, 
o evento teve por objetivo arre-
cadar alimentos ao Lar São Vi-
cente de Paulo, instituição que 
cuida dos idosos.

A corporação colaborou com 
a segurança dos atletas e tam-
bém correu.

Para o comandante da Guar-
da, apoiar iniciativas que têm 
por intuito ajudar a comunida-
de sempre é satisfatório. “Es-
tamos e sempre estaremos à 
disposição da população”, fina-
lizou

GCM de Itararé participa de corrida
A corporação colaborou com a segurança dos atletas e também correu

Ao todo, 10 escolas são atendidas, além do Centro Educacional Especializado de Itararé 

A corporação colaborou com a segurança dos atletas
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1a  ExporArte segue até domingo
CULTURA

Evento conta com a produção artística de Juares Camargo e acontece no Centro do Professorado Paulista

Com o tema ‘Arte em bucha 
vegetal’, a Prefeitura de Itararé 
(SP), através da Coordenado-
ria Municipal de Cultura, reali-
za até o próximo domingo (01), 
a primeira edição da ExpoArte 
2018. Na oportunidade, serão 
colocadas à mostra artes em 
bucha vegetal de autoria do ar-
tista Juares Camargo.

O evento acontece das 8h 
até às 17h, no Centro do Pro-
fessorado Paulista (CPP). O 
local fica à rua XV de Novem-
bro, 156, centro. A entrada é 
gratuita.

Quem é o artista – Juares 
Camargo, 47, nasceu no mu-
nicípio de Itararé e além da 
bucha vegetal, utiliza em suas 
artes caroço de manga e pês-
sego, madeira e cizal. Artesão 
autodidata há 12 anos, reapro-
veita materiais da natureza e 
recicla resíduos de construção 
civil. Já participou de diver-

sas feiras de artesanato pelo 
Brasil, programas de TV e é 
reconhecido pelo brilhantes 
trabalho que realiza. Além do 
artesanato, Juares se envolve 

em causa sociais.
Saiba mais – A ExpoArte tem 

por objetivo incentivar e apoiar 
o artista local, dando a ele a 
oportunidade de expor os seus 

trabalhos aos demais muní-
cipes. O evento acontecerá 
mensalmente no mesmo local. 
A cada mês um artesão mos-
trará o seu talento.

A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), fir-
mou uma parceria com o SE-
NAC para o desenvolvimento 
de atividades no Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) para a 
Pessoa Idosa.

Por meio do curso ‘Aproxi-
mando Saberes e Registrando 
Histórias’, serão desenvolvi-
das oficinas de alongamento; 
Estatuto do Idoso; arte, roda 
de leitura e causos; dança cir-
cular, musicalização; processo 
de envelhecimento; ações de 
saúde e orientação alimentar e 
ambiente seguro. 

As inscrições para o projeto 
foram realizadas com os parti-
cipantes dos CRAS. Todas as 
oficinas serão ministradas por 
profissionais capacitados, re-
sultando num total de 90 horas 
aula.

De acordo com a secretária 
responsável pela Pasta, este 
projeto visa o desenvolvimento 
de atividades que contribuam 
no processo de envelhecimen-
to saudável. 

“Buscamos promover ações 
que colaborem com o desen-
volvimento da autonomia, so-
ciabilidades, no fortalecimento 
dos vínculos familiares e do 
convívio comunitário. Esta par-
ceria é uma delas”, explica a 
secretária. 

Saiba mais - Atualmente, 30 
pessoas participam das ofici-
nas. As aulas são realizadas 
no CRAS Centenário, toda ter-
ça e quinta-feira, das 13h às 
16h30. Ainda não há previsão 
para abertura de novas vagas.

Mais informações podem ser 
obtidas junto ao CRAS Cente-
nário, à rua Névio Samuel Bar-

Todos as oficinas serão ministradas por profissionais 
capacitados, resultando num total de 90 horas aula

O objetivo é desenvolver atividades para a terceira idade

Prefeitura firma 
parceria com Senac

ddal, 97, parque Centenário 
ou ao CRAS Novo Horizonte, 
à rua Padre Caetano Jovino, 
421, no bairro Velho. Telefone 
para contato (15) 3231-4059 
(Centenário) ou (15) 3531-
2676 (Novo Horizonte). O ho-
rário de atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h.
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A Prefeitura de Itararé (SP), 
através da Coordenadoria Mu-
nicipal de Cultura, fechou esta 
semana uma parceria com a 
proprietária do ‘Busão da Ale-
gria’, Elza Maria da Silva. A par-
tir de agora, ao menos uma vez 
por mês, a Cultura poderá uti-
lizar o veículo em suas ações.

A estreia do benefício foi reali-
zada pelos alunos da EM Adria-
na Queiroz Pimentel. Cerca de 
50 alunos foram contemplados 
com um passeio na quarta-feira 
(28) como prêmio pelo desta-
que no anos de 2016 e 2017 no 

Cultura fecha 
parceria com 
‘Busão da Alegria’

CULTURA

Projeto Educação Viária é Vital 
da Fundação Mapfre.

De acordo com o coordenador 
da Pasta, parcerias como esta 
engrandecem a cidade. “Quanto 
mais a população se unir à ges-
tão, mais avançaremos na cons-
trução de uma Itararé melhor. 
Obrigado a Elza por acreditar 
em nosso trabalho e se tornar 
nossa parceira nesta missão”, 
frisou. O veículo, totalmente 
personalizado, colorido e com 
luzes, é animado por diversos 
personagens e toca músicas di-
vertidas durante o passeio.

Alunos da EM Adriana Queiroz Pimentel foram os 
primeiros a usufruir do benefício 

Ônibus conta com a animação de diversos personagens

Feira dos Estados será 
na próxima semana

AGENDA

De iniciativa da Prefeitura, 
através da Coordenadoria Muni-
cipal de Cultura e das entidades 
filantrópicas do município, Ita-
raré (SP) terá pela primeira vez 
a Feira dos Estados. O evento 
acontecerá de 06 a 08 de abril 
na Praça Matriz e não excluirá 
do calendário a tradicional Fei-
ra das Nações. Na sexta-feira e 
no sábado, a atração terá início 
às 19h. No domingo, a Festa co-
meça às14h.

O Fundo Social de Solida-
riedade irá representar o Rio 
Grande do Sul. A Comunida-
de de Prevenção e Assistência 
aos Dependentes de Drogas de 
Itararé (Copaddi), Goiás; Guar-
da Mirim, Paraná; Voluntários 
Itarareenses no Combate ao 
Câncer (Vicc), Alagoas; União 
Itarareense de Proteção aos 
Animais (Unipa), São Paulo; 
Educandário, Espírito Santo; Lar 

São Vicente, Santa Catarina; 
Vicentinos, Ceará; Associação 
Itarareense da pessoa com De-
ficiência (AIPD), Rio de Janeiro; 
Santa Casa, Minas Gerais e As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), Bahia.

Segundo o coordenador da 
Pasta, o objetivo, além de ofe-
recer mais uma opção de lazer 
aos munícipes, é ajudar as en-
tidades a arrecadarem fundos. 
“Trabalharemos nos mesmos 
moldes da Feira das Nações, no 
apoio às instituições. Toda a ar-
recadação será em prol à elas”.

A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Coordenadoria 
Municipal de Esportes, arreca-
dou mais de 200 litros de lei-
te. A ação foi possível graças 
aos Jogos de Verão 2018. A 
inscrição para as modalidades 
de Ciclismo, Damas, Judô, Vo-
leibol, Vôlei de Areia, Xadrez, 
Basquete, Futebol de Areia e 
Truco, foram feitas com a con-
tribuição de um litro de leite.

O alimento será destinado 
para os Voluntários Itarareen-
ses no Combate ao Câncer 
(VICC). Para o coordenador 
Municipal de Esportes, a con-
cessão foi fundamental. “Fa-
zendo a inscrição a população 
de Itararé e região participa 
de atividades esportivas, além 
disso, contribui com uma ação 
social”, explica.

Prefeitura 
arrecada mais 
de 200 litros de 
leite

O prefeito municipal de Itara-
ré (SP) recebeu em seu gabi-
nete, na última terça-feira (27), 
18 líderes religiosos cristãos 
para a discussão de um pro-
jeto de lei contra a pornografia 
infantil.

A proposta intitulada ‘Infân-
cia sem pornografia’ tem como 
objetivo criar uma Lei Munici-
pal que reforce os direitos das 
crianças e adolescentes contra 
situações degradantes à sua 
dignidade humana especial, 
no sentido de proteção con-
tra textos, imagens, vídeos ou 
músicas pornográficas.

Para o prefeito, a disposição 
da população em apresentar 
propostas como essa é algo a 
se destacar. “O próximo passo 
é apresentar o projeto à Câma-
ra Municipal de Itararé.  

Prefeito 
discute projeto 
com líderes 
religiosos

CURTAS


