
A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Coordenadoria 
Municipal de Meio Ambiente, 
promoverá no dia 10 de março 
a segunda edição do projeto 
E-Lixo. A ação, desenvolvida 
em parceria com a empresa 
Chaves Ambiental, visa reco-
lher e dar o destino adequado 
aos equipamentos eletrônicos 
inservíveis. 
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Prefeitura adere ao ‘Mais Alfabetização’
A Prefeitura de Itararé (SP), 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, aderiu este 

mês ao Programa Mais Alfabe-
tização. Ofertado pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), o Pro-

grama tem por objetivo apoiar 
as escolas no processo de al-
fabetização dos estudantes de 

todas as turmas do primeiro e 
segundo anos do Ensino Fun-
damental. 

Prefeitura promove 
segunda edição do 
projeto E-Lixo

TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura de Itararé, por meio 
da Secretaria Municipal de Finan-
ças, convida a população para 
audiência pública. A reunião é 
aberta ao público e será realiza-
da no dia 27 de fevereiro, às 14h,  
na Câmara Municipal de Itararé, 
localizada à rua São Pedro, 885, 
centro.

População é 
convidada para 
audiência pública

A Prefeitura, por meio da Co-
ordenadoria Municipal de Ha-
bitação, desde o início do ano 
vem dando continuidade a regu-
larização fundiária do Distrito de 
Pedra Branca. O trabalho con-
sistiu, inicialmente, no cadastro 
das propriedades e levantamen-
to das medidas dos lotes e qua-
dras do distrito. 

Prefeitura segue 
com regularização 
fundiária do Distrito 
Pedra Branca

PROPRIEDADE

PÁGINA 3

PÁGINA 3 A Miss Itararé (SP) 2017, Ste-
phanie Giovana Raini Pavani de 
19 anos, irá participar neste sá-
bado (24) de uma nova seletiva 
ao Miss São Paulo. Se aprova-
da, ficará entre as 20 mulheres 
mais bonitas do Estado de São 
Paulo e irá à final da competi-
ção. Até o momento, Stephanie 
já disputou com cerca de 500 
candidatas. A avaliação será 
feita com vestido longo, biquí-
ni e sapato de salto. A grande 
final será realizada no dia 07 
de abril. Conforme a estudan-
te, os preparos começaram há 
meses. Nesta edição do Jornal 
Oficial de Itararé, ela fala sobre 
seus cuidados com alimenta-
ção e exercícios.

Miss Itararé participa de nova 
seletiva para o Miss São Paulo

A miss Giovana Pavani

A Prefeitura de Itararé (SP), 
através da Coordenadoria Mu-
nicipal de Cultura, irá promover 
o primeiro Concurso de Poe-
sias entre estudantes. Podem 
se inscrever somente alunos do 
4º ano ao Ensino Médio das es-
colas públicas ou particulares 
do município.

Abertas as inscrições 
para Concurso 
de Poesia entre 
estudantes

EDUCAÇÃO

PÁGINA 6

Cerca de 1.100 alunos da rede municipal serão beneficiados
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MEIO AMBIENTE TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Coordenadoria 
Municipal de Meio Ambiente, 
promoverá no dia 10 de março 
a segunda edição do projeto 
E-Lixo. A ação, desenvolvida 
em parceria com a empresa 
Chaves Ambiental, visa reco-
lher e dar o destino adequado 
aos equipamentos eletrônicos 
inservíveis. 

Os moradores que tiverem 
objetos para descarte devem 
levá-los até o ponto de coleta 
na praça Francisco Alves Ne-
grão (Praça São Pedro), das 
10h às 15h30. Serão recolhi-
dos materiais como pilhas, ba-
terias, celulares, impressoras, 
computadores, TVs e DVDs. 
Ainda, diferente do ano passa-
do, esta edição também fará a 
coleta de eletrodomésticos de 
maior porte, como geladeira, 
fogão, microondas e freezer.

Prefeitura promove segunda 
edição do projeto E-Lixo
Ação será realizada no dia 10 de março na Praça São Pedro

De acordo com o coorde-
nador municipal da Pasta, a 
primeira edição do projeto, 
realizada em junho de 2017, 
coletou mais de duas tonela-
das. “O material eletrônico é 
um material de grande volume. 
Destinado de forma inadequa-
da em aterros sanitários ou no 
meio ambiente pode gerar um 

grande dano ambiental”, enfa-
tiza.

Mais informações podem ser 
obtidas junto a Coordenadoria 
Municipal de Meio Ambiente, 
localizada à Rua XV de No-
vembro, 83. Telefone: (15) 
3532-8000, ramal 8054. Aten-
dimento de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura de Itararé, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Finanças, convida a população 
para audiência pública.

A reunião é aberta ao público e 
será realizada no dia 27 de feve-
reiro, às 14h,  na Câmara Muni-
cipal de Itararé, localizada à rua 
São Pedro, 885, centro.

Todas as Coordenadorias e 
Secretarias municipais, com ex-
ceção da Secretaria Municipal 
de Saúde que fará uma audiên-
cia no mesmo horário, porém na 
quarta-feira (28), prestarão as 
contas dos gastos referentes ao 
terceiro quadrimestre de 2017, 
conforme previsto no parágra-
fo quarto do artigo nono da Lei 
Complementar nº 11/2000 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e do artigo 31 da Lei Com-
plementar nº 141/2012.

População é 
convidada para 
audiência pública
Evento acontecerá na 
próxima terça-feira (27) 
na Câmara Municipal de 
Itararé
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A Prefeitura de Itararé (SP), 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, aderiu este mês 
ao Programa Mais Alfabetiza-
ção. Ofertado pelo Ministério da 
Educação (MEC), o Programa 
tem por objetivo apoiar as esco-
las no processo de alfabetiza-
ção dos estudantes de todas as 
turmas do primeiro e segundo 
anos do Ensino Fundamental. 

Segundo a secretária muni-
cipal de Educação, ações de 
leitura, escrita e matemática 
podem ser desenvolvidas nas 
unidades escolares como parte 
da iniciativa. “A adesão é mais 
uma ferramenta que vem so-
mar à política de alfabetização 
existente no município e será 
adaptado à realidade local”, ex-
plica.

Ao todo, serão 12 unidades 
escolares atendidas. Cerca de 
1.100 alunos da rede municipal 
serão beneficiados.

Saiba Mais - O Programa 
Mais Alfabetização faz parte da 
Política Nacional de Alfabetiza-
ção lançada pelo MEC em 2017 
para combater a estagnação 
dos baixos índices registrados 
pela Avaliação Nacional de Al-
fabetização.

Prefeitura adere ao ‘Mais Alfabetização’
Cerca de 1.100 alunos da rede municipal serão beneficiados com o programa do Ministério da Educação

Conforme definido pelo Mi-
nistério, no Mais Alfabetização, 
todo professor regente contará 
com o apoio de um assisten-
te de alfabetização para o de-
senvolvimento de atividades 

pedagógicas. Haverá apoio do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), com recursos 
específicos para a contratação 
desses assistentes e para a re-
alização de atividades voltadas 

para as turmas de primeiro e 
segundo ano do ensino funda-
mental.

Os primeiros passos já foram 
realizados pela Secretaria e 
Unidades Escolares.

A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Coordenadoria Mu-
nicipal de Habitação, desde o 
início do ano, vem dando conti-
nuidade a regularização fundiá-
ria do Distrito de Pedra Branca. 

Prefeitura dá continuidade 
a regularização fundiária 
do Distrito Pedra Branca

EDUCAÇÃO

A previsão é de que até 
julho cerca 350 famílias 
sejam contempladas com 
os títulos de propriedade

O trabalho, realizado em par-
ceria com a Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São 
Paulo (Itesp), consistiu, inicial-
mente, no cadastro das pro-
priedades e levantamento das 
medidas dos lotes e quadras do 
distrito. Atualmente, cerca de 
72% das residências já foram 
cadastradas.

De acordo com a coordena-
dora da Pasta, a próxima medi-

da a ser tomada é o envio dos 
dados e plantas para análise 
jurídica do Itesp. “Estes docu-
mentos deverão ser enviados 
para aprovação e resolução 
das pendências para, então, 
dar início a entrega de títulos de 
propriedade aos moradores”, 
explica.

Segundo ela, a previsão é de 
que até julho deste ano cerca 
de 350 famílias residentes no 
Distrito sejam contempladas 
com os títulos de propriedade. 

Mais informações podem ser 
obtidas na Coordenadoria Mu-
nicipal de Habitação, à Rua XV 
de Novembro, 549, centro, ou 
através do telefone (15) 3531-

4051. O horário de atendimento 
ao público é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

PROPRIEDADE

O trabalho inclui o cadastro 
das propriedades do distrito



                                                 JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ                                                                          22 de fevereiro de 2018

 PODER LEGISLATIVO

4

MATERIAL DE EXPEDIENTE
02ª Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2018.

EXECUTIVO
Prot. n° 0085/18 – Ofício nº 14 de autoria do Prefeito respondendo a Pedido 
de Informação nº 128 de autoria do Vereador Júlio César Soares de Almeida, 
protocolado sob nº 1799/17, sobre loteamentos Vale do Itararé e Alto dos 
Pinheiros.
Prot. n° 0086/18 – Ofício nº 13 de autoria do Prefeito respondendo a Pedido 
de Informação nº 126 de autoria do Vereador José Roberto Cogo, protocola-
do sob nº 1736/17, sobre empresa que realizou o Miss Itararé. 
Decreto nº 08/18 – Abre o crédito adicional no valor de R$ 219.614,20. 
Decreto nº 09/18 – Abre o crédito adicional no valor de R$ 50.049,70.
Decreto nº 12/18 – Nomeia a Junta Administrativa de Recursos por infrações 
de Trânsito (JA-RI). 
Decreto nº 13/18 – Homologa o resultado final do Processo Seletivo nº 
04/2017 de Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde. 
Decreto nº 15/18 – Decreta luto oficial no Município pelo falecimento do Sr. 
Jorge Chueri. 

LEGISLATIVO
Prot. nº 0091/18 – Pedido de Informação nº 03 de autoria do Vereador José 
Roberto Cogo ao Prefeito sobre a contratação do Sr. Antonangele Aparecido 
Raimundo em cargo em comissão pela Prefeitura, em 08 itens.  
Prot. nº 0093/18 – Pedido de Informação nº 04 de autoria do Vereador José 
Roberto Cogo ao Prefeito sobre o estoque de medicamentos da FARMAI, em 
09 itens. 
Prot. nº 0094/18 – Indicação nº 24 de autoria do Vereador José Roberto Cogo 
ao Prefeito para que determine mais agilidade no Processo Licitatório para 
contratação de horas máquina esca-vadeira ou outros equipamentos simila-
res, para extração de cascalho, visando melhorias nas estradas municipais, 
bem como nas Ruas da cidade. 
Prot. nº 0095/18 – Indicação nº 25 de autoria do Vereador José Roberto Cogo 
ao Prefeito para que determine a colocação de meio fio e a construção de 
calçadas e muros em todos os terrenos de propriedade do Município. 
Prot. nº 0096/18 – Indicação nº 26 de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler 
ao Prefeito para que determine a construção de rampa de acesso as pessoas 
com deficiências no prédio da Pre-feitura e demais repartições públicas que 
se fizerem necessário, ou a instalação de um elevador. 
Prot. nº 0097/18 – Indicação nº 27 de autoria do Vereador Edenilson de Ge-
naro ao Prefeito para que determine a intensificação da fiscalização na Rua 
Joel Domingues de Andrade, 376 no Jar-dim Paulicéia, e notifique o proprie-
tário de casas vazias e terrenos baldios que estão sujos, de-terminando a 
sua limpeza. 

DIVERSOS
Prot. nº 0090/18 – Prestação de Contas de autoria do VICC da subvenção 
recebida da Prefeitura referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 21.630,00. 

ORDEM DO DIA
Prot. n° 0047/18 – Projeto de Lei nº 09 de autoria do Prefeito que dispõe 
sobre abertura de crédi-to adicional especial por anulação. “despesas do re-
passe ao COPADDI”. (Aprovado por una-nimidade o Regime de Urgência)
Prot. n° 0052/18 – Projeto de Lei nº 06 de autoria do Prefeito que dispõe so-
bre abertura de crédi-to adicional especial por excesso de arrecadação. “con-
vênio com o FECOP, para aquisição de 01 caminhão coletor e compactador 
de lixo”. (Aprovado por unanimidade o Regime de Urgên-cia)
Prot. n° 0053/18 – Projeto de Lei nº 07 de autoria do Prefeito que dispõe 
sobre abertura de crédi-to adicional por superávit financeiro. “convênio com 
o Centro de Apoio ao Turista” (Aprovado por unanimidade o Regime de Ur-
gência)
Prot. n° 0054/18 – Projeto de Lei nº 08 de autoria do Prefeito que dispõe so-
bre abertura de crédi-to adicional suplementar por superávit financeiro, para 
fazer face às despesas com os progra-mas: Piso de atenção Básica PAB”. 
(Aprovado por unanimidade o Regime de Urgência)
Prot. nº 0091/18 – Pedido de Informação nº 03 de autoria do Vereador José 
Roberto Cogo ao Prefeito sobre a contratação do Sr. Antonangele Aparecido 
Raimundo, em cargo em comissão, em 08 itens. (Aprovado por unanimidade) 
Prot. nº 0093/18 – Pedido de Informação nº 04 de autoria do Vereador José 
Roberto Cogo ao Prefeito sobre o estoque de medicamentos da FARMAI, em 
09 itens. (Aprovado por unanimidade)

ORDEM DO DIA
3ª Sessão Extraordinária do dia 15 de fevereiro de 2018.
Prot. n° 0047/18 – Projeto de Lei nº 09 de autoria do Prefeito que dispõe 
sobre abertura de crédi-to adicional especial por anulação. “despesas do re-
passe ao COPADDI”. (Aprovado por unanimidade)

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3ª Sessão Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2018.
LEGISLATIVO

Prot. nº 103/18 – Indicação nº 28 de autoria do Vereador Márcio Soares de 
Almeida ao Prefeito para que intensifique a fiscalização quanto ao trânsito de 
bicicletas e skates nas calçadas e Praças da cidade. 
Prot. nº 104/18 – Indicação nº 29 de autoria do Vereador Márcio Soares de 
Almeida ao Prefeito para que determine a passagem de máquina e pedre-
gulhamento da estrada vicinal que liga o Distrito de Santa Cruz dos Lopes a 
Fazenda Gorocaia. 
Prot. nº 105/18 – Indicação nº 30 de autoria do Vereador Márcio Soares de 
Almeida ao Prefeito para que determine os serviços de calçamento nas Ruas 
que circundam a EM Irene Amaral Tomass, no Jardim Alvo-rada.
Prot. nº 106/18 – Indicação nº 31 de autoria do Vereador Márcio Soares de 
Almeida ao Prefeito para que solucione o problema de invasão de águas plu-
viais na Rua Vinte e Quatro de Outubro, nas proximidades do nº 2268. 
Prot. nº 107/18 – Indicação nº 32 de autoria do Vereador Márcio Soares de 
Almeida ao Prefeito para que determine ao setor competente a troca de 3 
lâmpadas na Avenida Ambrósio Dias Tatit.
Prot. nº 108/18 – Indicação nº 33 de autoria dos Vereadores Valdiclei Oliveira 
e Darci Vieira Coutinho ao Prefeito para que determine melhorias no campo 
de futebol da Vila Novo Horizonte. 
Prot. nº 109/18 – Indicação nº 34 de autoria do Vereador Valdiclei Oliveira ao 
Prefeito para que determine a reconstrução do abrigo de passageiros locali-
zado na Via Paulo Ferreira, sentido Estado do Paraná. 
Prot. nº 111/18 – Indicação nº 35 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel 
Fadel ao Prefeito para que de-termine ao órgão próprio a solução dos pro-
blemas de falta de iluminação na Rua Altimino Souto, no Jardim Paulicéia. 
Prot. nº 112/18 – Indicação nº 36 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel 
Fadel ao Prefeito para que de-termine ao DEMUTRAN a construção de um 
redutor de velocidade na Rua Itararé, altura do nº 40. 
Prot. nº 113/18 – Projeto de Lei nº 02 de autoria do Vereador Reinaldo Ro-
berto Diogo, dando denominação a Rua e Vielas do Distrito de Pedra Branca 
(Rua Aurora Miranda Rodrigues e Viela 1 Clóvis Diogo e Viela 2 Orestes Lapa 
dos Santos)

DIVERSOS
Prot. nº 110/18 – Prestação de Contas de autoria da UNIPA da subvenção 
recebida da Prefeitura no ano de 2017.

ORDEM DO DIA
4ª Sessão Extraordinária do dia 19 de fevereiro de 2018
Prot. nº 113/18 – Projeto de Lei nº 02 de autoria do Vereador Reinaldo Rober-
to Diogo, dando denominação a Rua e Vielas do Distrito de Pedra Branca - 
Rua Aurora Miranda Rodrigues e Viela 1 Clóvis Diogo e Viela 2 Orestes Lapa 
dos Santos. (Aprovado por unanimidade)
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Atletas de Itararé (SP) conquis-
taram 10 troféus na décima Copa 
Sudoeste de Mountain Bike rea-
lizada em Capão Bonito (SP) no 
último domingo (18). 

Cerca de 300 ciclistas de 50 
cidades do estado de São Paulo 
participaram do evento. Itararé 
foi representada por 24 atletas 
divididos em várias categorias.

A corrida contou com partici-
pantes profissionais e amadores, 
o trecho de maior distância che-
gou a 50 quilômetros. O trans-
porte de competidores, bicicletas 

ESPORTES
Itararé conquista 10 troféus na 
Copa Sudoeste de Mountain Bike
Competição aconteceu 
em Capão Bonito (SP) no 
último domingo (18)

Confira a premiação dos atletas itara-
reenses: 
1° lugar - Marco Alberti (Master B 
Sport) e Carlos Eduardo Merege 
(PNE)
2° lugar - Diego Ciriaco (sub 30)
Reinaldo Fortes (Master D Pró)
Lucimara Scheffer (Feminina Master)
3° lugar - Carlos Alberto Barreiro 
(Master D Sport)
4° lugar 
Joel Barreiro (Master A Sport)
Lucimara Scheffer (Geral Feminina)
5° lugar
Matheus Souza (sub 25 Sport)
Valdeci Bueno (Master D Sport)

Itararé SP, 21 de fevereiro de 2.018.
No uso das atribuições legais conferidas a mim, Heliton Scheidt do Valle, Pre-
feito 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 05/2018. 
Informações pelo fone (15) 3532-8000.

e equipamentos contou com o 
apoio da Prefeitura de Itararé, 
Equimax e Reinaldo Fortes. 
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A Prefeitura de Itararé (SP), 
através da Coordenadoria Mu-
nicipal de Cultura, irá promover 
o primeiro Concurso de Poe-
sias entre estudantes. Podem 
se inscrever somente alunos do 
4º ano ao Ensino Médio das es-
colas públicas ou particulares 
do município.

 As inscrições para as escolas 
participarem já estão abertas e 
encerram-se dia 20 de abril. Já 
os alunos interessados tem en-
tre os dias 23 de abril e 27 de 
julho para se inscrever. Tanto o 
local de ensino quanto o estu-
dante devem preencher um ter-
mo de adesão disponibilizado 
pela Coordenadoria Municipal 
de Cultura. 

Com o tema ‘Itararé em ver-
sos’, as poesias precisam ser, 
impreterivelmente, de autoria   
própria e não precisam obede-
cer ao rigor formal, mas é in-
dispensável que sejam escritas 
em língua portuguesa.

As poesias serão classifica-
das em três categorias, 4º e 5º 
ano, 6º ao 9º ano e Ensino Mé-
dio e serão interpretadas pelos 
classificados no dia 16 de agos-
to em evento a ser realizado no 
Teatro Municipal Sylvio Macha-
do a partir das 19h. 

Os três primeiros colocados e 
o professor de Português serão 
premiados com kit de literatura 
e uma viagem para o Museu 
da Imagem e do Som em São 
Paulo. Ainda, o primeiro lugar 
receberá R$ 250,00, a escola 
premiada R$ 200,00 e todos os 
participantes certificado de par-
ticipação. 

O edital completo pode ser 
conferido em bit.ly/2Cb1NO7.  
Mais informações: Coordena-
doria Municipal de Cultura, à 
Rua XV de Novembro, 69, cen-
tro ou pelo telefone (15) 3532-
8000, das 8h às 17h de segun-
da a sexta-feira. 

Abertas as inscrições para 
Concurso de Poesia 

EDUCAÇÃO

Os três primeiros estudantes colocados serão premiados com um kit de literatura e com uma viagem a São Paulo

A Miss Itararé (SP) 2017, Ste-
phanie Giovana Raini Pavani 
de 19 anos, irá participar neste 
sábado (24) de uma nova se-
letiva ao Miss São Paulo. Se 
aprovada, ficará entre as 20 
mulheres mais bonitas do Esta-
do de São Paulo e irá à final da 
competição.

Até o momento, Stephanie já 
disputou com cerca de 500 can-
didatas. 

A avaliação será feita com 
vestido longo, biquíni e sapato 
de salto. 

A grande final será realizada 
no dia 07 de abril. 

Conforme a estudante, os 
preparos começaram há me-
ses. O auxílio do Studio Life 
Fitness, em Itararé, tem sido 

Miss Itararé participa de nova 
seletiva para o Miss São Paulo
Até o momento, Stephanie 
já disputou com cerca de 
500 candidatas 

um diferencial. “Estou treinan-
do todos os dias pesado com 
a ajuda do personal trainer Je-
fferson Geraldo. A alimentação 
tem sido regrada e os ensaios 
de passarela e cuidados com a 
pele constantes”, revela. 

Com o apoio do coreógrafo e 
coach Valter Oliveira, Sthepha-
nie conta que está confiante. 
“Estou muito empenhada. Sei 
que não vai ser fácil, mas acre-
dito no meu potencial. Desban-
car 500 meninas do Estado de 
São Paulo é uma conquista 
muito grande. Ficar entre as 80 
para a escolha das finalistas é 
gratificante. Só tenho muito que 
agradecer a Deus e a todos que 
confiaram em mim”, expõe. 

Saiba mais - Stephanie foi 
eleita Miss Itararé em agosto 
do ano passado após a Coor-
denadoria Municipal de Cultura, 
a pedido do prefeito de Itararé, 

depois de anos, voltar a realizar 
o evento. Em todas as viagens 
e apresentações, a Miss conta 
com apoio 100% da Prefeitura.

A miss Itararé tem 19 anos


