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EDUCAÇÃO

Prefeitura
em equipamentos para creches
aplica R$ 490 mil
Crianças e professores serão beneficiados com novas geladeiras,
máquinas de lavar roupa, bebê conforto, cadeirões para bebê,
fornos elétricos, entre outros produtos. Página 11

PRIORIDADE

4 novas Equipes
de Saúde da Família serão
implantadas em bairros

Medida da administração visa melhorar
assistência médica à população.

Página 9

CEI Dona Bidunga é uma das contempladas com melhor infraestrutura
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel.3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL E SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546

Aparecido Fernandes Jr.
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO | SERVIÇOS
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SECRETARIA DA SAÚDE - Tel. 3711-1431/ 3711-1432
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

09 Bem Vindo Turista! 09h Posto de Informações Turísticas

09 Dia do Pastel (NOCAIJA) 15h as 21h Clube de Campo (Armandinho)

09 Projeto Sala Móvel 14h/15h/16h/20h CAIC

09 Projeto Sala Móvel 14h/15h/16h CAIC

09 e 10 Viva O Largo São João 19h30 Largo São João

09 e 10 7º Encontro de Cowboy 20h Jardim Presidencial

10 Encontro de Violeiros 16h Museu do Automóvel

13 a 17 XV Festa de São Roque 19h Duílio Gambini

16 3º Festa da Mandioca 11h as 22h Rua Zico de Casto nº 228 (S. Elizabeth)

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

31/07/14 A 08/08/2014

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410
Ao ligar , tenha em mãos p apel, canet a e o cartão de matrícula da

Unidade de Saúde onde deseja se atendido.

EXPEDIENTE

Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
criado pela Lei municipal nº 037/2001 e Registrado
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SAÚDE

Governo Municipal cobra agilidade na
execução da obra da UPA
Unidade de Pronto Atendimento que substituirá o Pronto Socorro está orçada em mais de R$ 3 milhões

Além do pagamento em dia e da possibili-
dade de antecipação do 13º salário aos seus
servidores, a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré tem trabalhado para garantir os direitos
da categoria. Em breve serão estão previstos
investimentos de mais de 120 mil reais na com-
pra de uniformes e de vestimenta adequada
para quem presta serviços externos.

Os uniformes serão destinados às Secreta-
rias de Transporte, de Meio Ambiente e de dos
diversos departamentos da Garagem Municipal.
Além da licitação para compra de calças, cami-
sas e camisetas, a aquisição de equipamentos

FUNCIONALISMO

Prefeitura vai uniformizar
seus servidores
Mais de R$ 120 mil serão investidos na compra de vestimenta

adequada para os prestadores de serviços externos

LEIS

Lei nº 1.819, de 05 de agosto de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 104/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL no
valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para atendimento de
despesas oriundas para realização da I Copa de Ginástica do
Estado de São Paulo, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta
Lei serão utilizados os recursos específicos provenientes de
repasse do Governo Estadual - Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Na última semana, os
dirigentes do Governo
Municipal vistoriaram a
obra da futura Unidade
de Pronto Atendimento
de Avaré (UPA), cobran-
do agilidade da emprei-
teira responsável pela
construção.

A Prefeitura tem
prazos a cumprir com o
Ministério da Saúde e o
Departamento de Con-
vênios tem a responsa-
bilidade de informar ao
órgão federal das etapas
do processo de constru-
ção da UPA. Os emprei-
teiros reconheceram o
atraso, mas garantiram
estar cumprindo o cro-
nograma e que após a
concretagem da laje, os

trabalhos terão grande
avanço, entrando em
seguida na execução da
parte hidráulica e nas
instalações elétricas.

Os dirigentes e corpo
técnico da Prefeitura con-
feriram a planta e as mu-
danças feitas no projeto
original. A UPA de Avaré
está orçada em mais de

R$ 3 milhões e vai substi-
tuir o Pronto Socorro do
município. De acordo com
o Departamento de Con-
vênios, já estão deposi-
tados na conta do muni-
cípio mais de R$ 1 milhão,
e a empresa contratada
só recebe após medição
feita por engenheiros do
Decon.

de proteção individual como botinas, bonés e
óculos de segurança também está no planeja-
mento do município.

Melhorias garantidas
Recentemente a Prefeitura regulamentou o pa-

gamento da diária aos motoristas que viajam a ser-
viço da Prefeitura. Antes, eles recebiam R$ 40,00,
independente da distância percorrida. Agora os
valores variam de 30 até 120 reais, dependendo
da distância da viagem. Esse pagamento mais jus-
to vai auxiliar os motoristas em despesas extras
no trabalho.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/14 - PROCESSO Nº. 267/14

Objeto: Aquisição de biscoito doce para Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 28 de agosto de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de agosto de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 05 de agosto de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/14 - PROCESSO Nº. 268/14
Objeto: Aquisição de Arla 32 para a Secretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 29 de agosto de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de agosto de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de agosto de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/14 - PROCESSO Nº. 269/14
Objeto: Aquisição de óculos para atender os pacientes cadas-
trados de avaliação social.
Data de Encerramento: 25 de agosto de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de agosto de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 05 de agosto de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/14 - PROCESSO Nº. 272/14
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de itens de
panificadora prontos para consumo para departamentos do
SEMADES.
Data de Encerramento: 27 de agosto de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de agosto de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 08 de agosto de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/14 - PROCESSO Nº. 275/14
Objeto: Aquisição de camisetas e agasalhos para departamen-
tos do SEMADES.
Data de Encerramento: 21 de agosto de 2014  das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de agosto de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 08 de agosto de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/14 - PROCESSO Nº. 255/14
Objeto: Aquisição de cadernos de Português e Matemática para
4º e 5º ano para Secretaria de Educação.
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2014 das 8hs até
03 de setembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de setembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de setembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de agosto de 2014
- Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/14 - PROCESSO Nº. 261/14
Objeto: Aquisição de motocicletas 80194080192014OC00027
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2014.
Abertura das Propostas: 27 de agosto de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/14 - PROCESSO Nº. 262/14
Objeto: Aquisição de botinas 80194080192014OC00028.
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2014.
Abertura das Propostas: 21 de agosto de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 04 de agosto de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 100/14 - PROCESSO Nº. 266/14
Objeto: Aquisição de 17 bebedouros 80194080192014OC00029.
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2014.
Abertura das Propostas: 29 de agosto de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 07 de agosto de 2014 - Maria
Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/14 - PROCESSO Nº. 274/14
Objeto: Aquisição de material de construção para o Fundo Social
de Solidariedade.
Recebimento das Propostas: 13 de agosto de 2014 das 8hs até
11 de setembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de setembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de setembro de 2014  às 14:00
horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2014
- Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/14 - PROCESSO Nº. 276/14
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletro portátil e móveis
para o SEMADES.
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2014 das 8hs até
22 de agosto de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de agosto de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de agosto de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de agosto de 2014
- Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 089/14 - Processo n° 246/14

Conforme a Assessoria Jurídica referente ao Pregão em epígrafe,
a Senhora ANDRÉIA DE FATIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do
edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br e .www.bbmnet.com.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, mantem-se o dia 20 de agosto de
2014, às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2014.

Pregão Eletrônico n° 091/14 - Processo n° 249/14
Conforme a Assessoria Jurídica referente ao Pregão em epígrafe,
a Senhora ANDRÉIA DE FATIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do
edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br e .www.bbmnet.com.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, mantem-se o dia 28 de agosto de
2014, às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de agosto de 2014.

Pregão Eletrônico n° 092/14 - Processo n° 251/14
Conforme o parecer da Assessora Jurídica referente ao Pregão
em epígrafe, a Senhora MARIA LUIZA PEREIRA DIAS, Pregoeira
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br e .www.bec.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 25 de agosto de
2014, às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2014.

Chamamento Público nº 002/14 - Processo nº 095/14
Considerando as divergências quanto à publicação do Edital  em
epígrafe, a Senhora OLGA M. HATA, Presidente da CPJL, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital
em epígrafe, nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br

Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, mantem-se o período de entrega
dos documentos: do dia 04 de agosto ao dia 05 de setembro de
2014, das 8:00 às 16:00 horas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de agosto de 2014.

Tomada de Preços nº 016/14 - Processo nº 258/14
Considerando as divergências quanto à publicação do Edital  em
epígrafe, a Senhora OLGA M. HATA, Presidente da CPJL, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital
em epígrafe, nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 29 de agosto de
2014, às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de agosto de 2014.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 006/14 - Processo nº. 195/14

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 7.365,00
(sete mil trezentos e sessenta e cinco reais), objetivando a
aquisição de insumos para bomba de infusão de insulina, com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 27 de junho de 2014 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HOMOLOGA a
empresa SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EMPRESARIAIS LTDA,
objetivando fornecimento de mão de obra e equipamentos para
execução de serviços no Centro Dia do Idoso, Projeto Quero
Vida, relativa à Tomada de Preços nº. 014/14 - Processo nº.
225/14 - Homologado em: 24/07/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as empresas J. C. TRINCA PEÇAS ME (lotes 01, 03
e 04) e LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA EPP (lote 02), objetivando prestação de serviço com
fornecimento de peças para reforma de veículos pesados, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 070/14 - Processo nº. 234/14 -
Homologado em: 30/07/2014.

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 014/14 - Processo nº. 225/14

Fica adjudicado a empresa SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EM-
PRESARIAIS LTDA, com valor total de R$ 13.818,45 (treze mil
oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos),
objetivando  fornecimento de mão de obra e equipamentos para
execução de serviços no Centro Dia do Idoso, Projeto Quero
Vida - adjudicado em: 31/07/2014.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato n° 235/14 da TOMADA DE PREÇOS N°
014/14 - Processo n° 225/14, motivo pelo qual, os atos pratica-
dos por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal,
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
(Contrato de Pregão Presencial 069/14 - fls. 1)
(Contrato de Pregão Presencial 069/14 - fls. 2)
(Contrato de Pregão Presencial 069/14 - fls. 3)
(Contrato de Pregão Presencial 069/14 - fls. 4)
(Contrato de Pregão Presencial 069/14 - fls. 5)
Agora se leia:
(Contrato de Tomada de Preços 014/14 - fls. 1)
(Contrato de Tomada de Preços 014/14 - fls. 2)
(Contrato de Tomada de Preços 014/14 - fls. 3)
(Contrato de Tomada de Preços 014/14 - fls. 4)
(Contrato de Tomada de Preços 014/14 - fls. 5)

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas diver-
gências quanto a Publicação da Homologação e Extrato de
Contrato do PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/14 - Processo n°
191/14, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e
assinados pelo Senhor Prefeito Municipal, deverão ser
rerratificados.
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Onde se lia:
Homologado em: 15/07/2014.
Data da Assinatura do Contrato: 15/07/2014
Agora se leia:
Homologado em: 29/07/2014.
Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2014

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 067/14 - Processo nº. 217/14, objetivando Registro de Pre-
ços para eventual aquisição de itens de panificadora para de-
partamentos do SEMADES, conforme preceitua a súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 06/08/14 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 014/14 - Processo nº. 225/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EMPRESARIAIS LTDA.
Objeto: Fornecimento de mão de obra e equipamentos para exe-
cução de serviços no Centro Dia do Idoso, Projeto Quero Vida.
Valor Global: R$ 13.818,45 (treze mil oitocentos e dezoito reais e
quarenta e cinco centavos),
Data da Assinatura do Contrato: 31/07/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 070/14 - Processo nº. 234/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J. C. TRINCA PEÇAS ME (lotes 01, 03 e 04).
Valor Global: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Contratado: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA EPP (lote 02).
Valor Global: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de peças para
reforma de veículos pesados.
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/2014.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº. 006/14 - Processo nº. 195/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de insumos para bomba de infusão de insulina.
Valor Global: R$ 7.365,00 (sete mil trezentos e sessenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 78/2012 - Registro de Preços
Processo Administrativo nº 23034.007211/2012-23
Contrato nº 226/2014 - FNDE
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios
escolares.
Valor Global: R$ 5.405,00 (cinco mil quatrocentos e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2014.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 78/2012 - Registro de Preços
Processo Administrativo nº 23034.007211/2012-23
Contrato nº 228/2014 - FNDE
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios
escolares.
Valor Global: R$ 2.189,70 (dois mil cento e oitenta e nove reais e
setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2014.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços de informática educa-
cional,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  vi-
sando o bom atendimento das escolas municipais.
Fornecedor : Sem Fronteiras Tecnologia Educacional Ltda
Empenhos : 3368, 3369/2014
Valor : R$  115.000,00
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenhos : 3049/2014
Valor : R$ 3.208,36
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de aquisição de material de construção,
tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o material é para
atendimento da S.M.E Creche “Ana Soares de Oliveira”.
Fornecedor : Lajão Avaré Materiais para Construçao Ltda
Empenhos : 10019/2014
Valor : R$ 75,53
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de máquinas
multifuncionais, tal quebra de ordem cronológica é necessária
para atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho : 8208, 8209, 8210/2014
Valor : R$ 8.242,92
 Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com camise-
tas para o Proerd, tal quebra de ordem cronológica é necessária
para atendimento das EMEBS de  Ensino Fundamental.
Fornecedor : K13 Confecções Ltda
Empenho : 9244/2014
Valor : R$ 9.685,90
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 7898/2014
Valor : R$ 5.614,37
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento  de cota de gás
P13, tal quebra de ordem cronológica se justifica para reposição
anual da Secretaria Municipal da Cultura e Lazer.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli
Empenhos : 9447, 9505/2014
Valor : R$ 236,65
Avaré, 09 de agosto de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de de serviço de impressão do
Semanário Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessá-
ria para a manutenção dos serviços de impressão do Semanário
Oficial, órgão indispensável à publicação dos atos do Poder
Publico Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 9747/2014
Valor : R$ 2.757,00
Avaré,  09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço de revisão de lavadora
de roupas, tal quebra de ordem se faz necessária para atendi-
mento da Educação Infantil.
Fornecedor : Avagel – Peças e Serviços Ltda ME
Empenhos : 9925, 9926/2014
Valor : R$ 260,00
 Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de diesel e gaso-
lina, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se
tratar de combustível para a Frota Municipal, onde não pode ser
paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenhos : 5999, 6014/2014
Valor : R$  58.300,00
Avaré, 09 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de construção de muro, gradil e
portões para a creche, tal quebra de ordem cronológica se jus-
tifica para funcionamento das Unidades de Educação Infantil.
Fornecedor : Construmabe Construtora Ltda
Empenhos : 3901/2014
Valor : R$ 30.978,40
Avaré, 09 de agosto de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

PLANTÃO FARMÁCIA
Centro de Saúde I

(Posto da Rua Acre)
Sábado, das 8h às 14h

Domingo, das 8h às 12h
Rua Acre, 1281 Tel: 3711.2400
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA

EM 04 DE AGOSTO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos V ereadores

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento de:
THEREZA CAROLINO PRADO
ODILIA DE SOUZA ZEVOLA
ADRIANO THOMAZ

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que o
mesmo informe a Esta Casa de Leis, se existe um estudo para
regularizar o déficit de vagas nas creches municipais. Justifica-
se tal propositura, devido a inúmeras solicitações de mães que
estão aguardando vagas nas creches, algumas delas impossi-
bilitadas de trabalharem e solicitam do Poder Público, agilidade
na solução do problema.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos
trabalhos, "VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES"  a
Família Chaddad proprietária da Faculdade Sudoeste Paulista
que comemoraram no dia 02 de agosto pp, 15 anos de fundação
e dedicação ao ensino Superior de qualidade em nosso municí-
pio. REQUEIRO ainda mais dessa manifestação, dê ciência do
deliberado a Família Chaddad, extensivo aos demais Funcionári-
os e Professores da instituição de ensino.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos
trabalhos, "VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES"  ao
Musico Avareense Bruno Werner que consagrou-se vencedor
da VI edição do Festival de Música Instrumental de Avaré (Fesmia).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que o
mesmo informe a Esta Casa de Leis, se foi realizado um estudo
sobre os recursos que serão gastos na realização da Festa do
Peão, e como serão recursos próprios, não seria melhor aplica-
los na aquisição de um aparelho de Raio X e nas demais neces-
sidades que a Secretaria da Saúde tem enfrentado?

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Paulo Dias Novais
Filho, reiterando os requerimentos N°0547/2013, N°1342/2013,
N°1439/2013, N°2109/2013,  N°0113/2014, para que informe a
essa Casa Legislativa, qual o  prazo para a informatização da
saúde pública municipal, interligando as unidades para integração
de dados. JUSTIFICATIVA: Aparentemente existe uma grande
dificuldade para a informatização da saúde pública em Avaré.
Insistimos nessa ideia por acreditar que gerará maior organiza-
ção nas atividades da saúde, economia e controle nos gastos
com medicamentos.
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sr Paulo Dias
Novaes para que estude a possibilidade de ser elaborado um
Plano Municipal de Arborização em parceria com a faculdade
Eduvale, com plantio de árvores adequadas para diversos es-
paços públicos com porcentagem de árvores frutíferas. JUSTI-
FICATIVA: Nossa cidade tem Curso de agronomia na faculdade
Eduvale que poderia ajudar a Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente a criar e implantar um Plano de Arborização com árvores
adequadas para serem plantadas em toda a cidade.
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sr Paulo Dias
Novaes Filho para que informe a esta Casa Legislativa sobre as
seguintes indagações a respeito da realização de exames de
eletroencefalograma:
1- Quantos aparelhos de eletroencefalograma o município
disponibiliza atualmente aos pacientes, e quais são as condi-
ções de uso?
2- Quantos exames de eletroencefalograma são realizados
mensalmente?
3- Qual o tempo médio para realização deste exame?
JUSTIFICATIVA: Usurários reclamam constantemente da demo-
ra na realização deste exame, dizem que sempre que precisam
fazer o exame os  aparelhos de eletroencefalograma estão que-
brados.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que sejam oficiados Votos de
Parabenização à Escola Rudolf Lanz pela iniciativa de homena-
gear a Centenário de nascimento de Djanira com pinturas alusi-
vas à obra da artista. Essa interessante ideia poderia servir de
sugestão para as demais escolas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que sejam oficiados Votos de Parabenização
à UNA (União Negra Avareense) na pessoa do Senhor José Vas-
concelos "Salim", pela III Plenária Regional - Juventude: Problema ou
Solução? O evento foi organizado pelo FORPIR (Fórum Regional
Pela Igualdade Racial), realizado no Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Avaré, no dia 26 de julho, ocasião em que
foram debatidos temas relacionados à juventude.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que sejam oficiados Votos de
Parabenização à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Cultura e
Lazer pela realização do 6º FESMIA - Festival de Música Instru-
mental de Avaré, e pelo Coreto Cultural. Tais projetos valorizam
o músico avareense resgatando a beleza e a criatividade da
música instrumental, além de dar oportunidade dos avareenses
conhecerem seus artistas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré/SP., Senhor PAULO DIAS
NOVAES FILHO, por meio do setor competente, para que nos infor-
me qual a programação para a obra realizada no Centro de Saúde
do Bonsucesso para a captação de águas pluviais. Tal obra foi
realizada com Recursos Federais e encontra-se atualmente sem
utilização, necessitando de providências por parte da Prefeitura.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado Sua Excelência o Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré/SP., Senhor PAU-
LO DIAS NOVAES FILHO, por meio do setor competente, para
que atenda com maior brevidade as reivindicações do morado-
res da Vila Jardim solicitadas durante reunião realizada naquele
bairro. São várias as reivindicações dos moradores, como:
o Mudança de mão da Avenida Brasília e da Rua Getúlio Vargas.
o Elaboração de Projeto para escoamento de águas pluviais da
Avenida Brasília.
o Elaboração de Projeto para reforma do campo de futebol da
referida vila.
o Cessão de terreno para construção de um Centro Comunitário.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP. Dr Paulo Dias
Novaes Filho, no sentido de informar por meio da secretaria
competente, quantos hotéis existem no município, qual a sua
classificação e quantas vagas são disponibilizadas aos turistas
na rede hoteleira municipal. JUSTIFICATIVA: O presente requeri-
mento tem razão de ser, pelos questionamentos que nos che-
gam constantemente, cobrando a falta de oferta de vagas, prin-
cipalmente em épocas de eventos ou feriados prolongados, fato
este que acabam por elevar os custos das estadias na cidade,
espantando os turistas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré-SP. Dr Paulo Dias Novaes
Filho, no sentido de informar por meio da secretaria competente,
se por ocasião da redefinição de áreas do município, por meio de
imagem fotográfica, foi também inclusa a área do Parque de Ex-
posições Dr. Fernando Cruz Pimentel. JUSTIFICATIVA: O presente
requerimento tem razão de ser, pelo fato das dúvidas que são
levantadas em relação a área pertencente ao parque.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP. Dr Paulo Dias
Novaes Filho, no sentido de informar por meio da secretaria
competente, quantos alunos estão matriculados nos cursos
disponibilizados no CSU (Centro Social Urbano), bem como quais
os cursos que estão sendo oferecidos à comunidade, naquele
espaço. JUSTIFICATIVA: O presente requerimento tem razão de
ser, por se tratar de grande espaço ocioso e a cobrança pela
falta de projetos  por parte dos munícipes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP. Dr Paulo Dias
Novaes Filho, no sentido de informar por meio da secretaria
competente, se existe algum projeto junto às lojas do ramo, para
descarte de lâmpadas fluorescentes. JUSTIFICATIVA: O pre-
sente questionamento vem sendo feito por munícipes que não
encontram local para esse descarte.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP. Dr Paulo Dias
Novaes Filho, no sentido de informar por meio da secretaria
competente, se a dívida ativa do município, cuja responsabilida-
de estava sob a competência da Procuradoria, foi transferida
para a Secretaria da Fazenda, e em caso afirmativo, informar se
existe um projeto   ou cronograma para efetivar essa cobrança.
JUSTIFICATIVA: O presente requerimento tem razão de ser, pelo
fato da existência de uma dívida ativa a ser cobrada, em contrapartida
com  os compromissos a serem honrados pelo município.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado à CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz,
para que providencie em caráter de urgência troca de lâmpadas
queimadas da Rua Carlos Ramires no bairro Jardim Europa, em
frente a Casa de Construção América.
-Que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do
setor competente, nos informe da possibilidade de manutenção
em todos os semáforos do município. Justifica-se tal propositura,
o constante transtorno causados em vários pontos da cidade,
onde muitas das vezes podem ser evitados com manutenção.
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competen-
te, nos informe o motivo pelo qual a Secretária da Saúde não
agenda o exame de ultrassonografia com o pedido feito pelo
médico do pronto socorro. Justifica-se tal propositura, a recla-
mação de munícipes, que alegam não conseguirem marcar o
exame com pedido do médico do pronto socorro, e nem são
orientados a marcarem consulta com Clinico Geral.
-Que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do
setor competente, nos responda as seguintes indagações:
1 - Quantas consultas são feitas semanalmente no Posto de
Saúde do Bairro Paraíso? Especifique por especialidade.
2 - As receitas emitidas pela médica têm gerado dúvidas, na hora da
compra do medicamento, qual a possibilidade de esta receita ser revi-
sada por um profissional, antes de liberar o paciente. Visto que trata de
munícipes de baixa renda e encontra a dificuldade de se locomoverem
para voltar ao posto e pedir à médica que seja corrigida a receita.
3- Quantas casas são visitadas mensalmente pelos agentes do
Programa Saúde da Família no bairro Paraíso?
4 - Com a entrega das casas do Residencial Mário Emilio, quais
atitudes serão tomadas para um melhor atendimento, visto que
aumentará cerca de duas mil pessoas.

Benedito Braz Ferreira
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. PAU-
LO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de
Avaré, para que por meio do setor competente, verifique a pos-
sibilidade de efetuar a conversão do vale -transporte em pecúnia
ao servidor público municipal. Justificativa: No âmbito do direito a
transporte para o exercício de sua função social ao qual o ser-
vidor está comprometido, fica o mesmo sujeito as intempéries da
burocracia para usufruir deste direito. Neste sentido este re-
querimento busca melhorar o atendimento ao servidor, para as-
sim ter plenas condições de prestar seus serviços à
municipalidade. A conversão do vale-transporte em pecúnia tem
sua possibilidade firmada na conformidade da Lei 115/2001 que
concede este benefício ao servidor, e ainda no entendimento
jurídico do TST através do Ministro Caputo Bastos que acatou
recurso e desconstruiu a decisão do TRT  da 6ª. Região, desta-
cando a  Lei 7.619/87, que regula o benefício, afirmando que não
existe qualquer vedação à substituição do benefício por espé-
cie. Em outro julgamento o relator Ministro Maurício Godinho Del-
gado, informa que a própria Lei 7.418/85, prevê no art. 2º, que o
benefício não tem natureza salarial; não se incorpora à remune-
ração para nenhum efeito além de não constituir base de inci-
dência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço; O Ministro Godinho ainda afirmou que
mesmo nos casos em que o pagamento é feito em espécie, é
mantido o caráter de antecipação das despesas feitas pelo
empregado com seu transporte, sendo essencial para os servi-
ços prestados. Considerando todos estes fatores a conclusão
mostra que a conversão do vale transporte em pecúnia
desburocratiza e garante melhor condição aos servidores públi-
cos municipais garante seus direitos básicos adquiridos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente apresente a esta Casa de Leis, relató-
rio mostrando a quantidade de atendimentos que o Pronto Socor-
ro de Avaré tem realizado para moradores de outros municípios.
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-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente informe a esta Casa de Leis, plano de
investimento em atividades culturais previsto para o segundo
semestre de 2.014.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente apresente a esta Casa de Leis, rela-
ção de beneficiários do programa Bolsa Família, como está sen-
do feito o cadastramento desses beneficiários e a fiscalização
das ações exigidas pelo programa. Justificativa: O Programa
Bolsa Família é considerado o maior programa de inclusão social
já realizado no Brasil, pois exige em contra partida para adesão,
a presença em mais de 75% das aulas escolares e o acompa-
nhamento das vacinas exigidas pelo Ministério da Saúde, cum-
prindo assim seu papel inclusivo e preventivo, na saúde e na
educação das  crianças brasileiras.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Jefferson
Arenhart, gerente divisional da (SABESP), Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo - divisão Avaré -, para
que por meio do setor competente, realize conserto de vaza-
mento de esgoto que ocorre no entroncamento da estrada Ponte
Alta com a Rua Francisco Correa de Campos no bairro Vila
Esperança. Justificativa:  Este vazamento vem causando preju-
ízo ao meio ambiente, uma vez que o mesmo corre para o bairro
dos Rocha e subsequentemente para a Represa Jurumirim, além
de causar fortes odores  aos moradores daquele bairro.

Carlos Alberto Estati
-Oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para
que informe a esta Casa de Leis se existem ações programadas
visando disciplinar o estacionamento desordenado de motoci-
cletas, na rua Minas Gerais no trecho compreendido entre as
ruas Acre e Nove de Julho cf. fotos anexas.
-Considerando a existência de Lei Municipal de nº 1.289 de 03/
12/2009, que  regula  os prazos máximos de atendimento em fila,
para instituições financeiras e/ ou bancárias no município de
Avaré, e, de forma similar em vários outros municípios.    RE-
QUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,
seja  oficiado ao  Banco Central do Brasil, para  que  por  meio
do  setor   competente, informe a esta Casa de Leis se os
serviços bancários realizados pelas  Casas  Lotéricas e cor-
respondentes   bancários,   estabelecidos   neste   município,
recebem   fiscalização, normatização e classificação similar
e/ou idêntica aos Bancos,  a fim de instruir estudos no sentido
de  apresentar  emendas e  adequações a Lei Municipal exis-
tente, de forma a estender o regramento atual aos citados
estabelecimentos. JUSTIFICATIVA: Com o mesmo espírito que
motivou a Lei original  e  que também respalda  a  elaboração
das  leis  em  geral, qual seja, normatizar e  regular as rela-
ções e limites  da  sociedade  como  um  todo,  deve-se
gradualmente  atualizar,  modernizar  e adequar  a  legislação
existente ,  notadamente  a   consumerista   que   visa  prote-
ger   o consumidor de serviços bancários, de forma a justifi-
car a presente propositura. Do deliberado em plenário equer-
se, ainda, que também sejam oficiados,  a  Fundação Procon
e o Idec.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja  oficiado ao Banco Central
do Brasil e a Fundação Procon em SP, solicitando urgente
fiscalização perante à agência 0006 do Banco Santander
situada na rua Rio Grande do Sul, em nosso município, que
vem operando de forma deficitária, conforme demonstram as
fotos de 28/07/2014 em anexo, pois mesmo em dia de fluxo
intenso efetiva atendimento ao público bancário, em uma es-
trutura dotada para operar com 07 caixas, atendendo somen-
te com 02 caixas. A citada postura prejudica em muito a
celeridade do atendimento, causando desgaste desnecessá-
rio aos consumidores/munícipes, pois a ausência imotivada
de um número de caixas suficiente atrasa em muito o atendi-
mento. Ao proceder assim, o citado banco  demonstra sua
indiferença com o consumidor e sua visão obstinada por lu-
cros, em detrimento de seu real papel e missão, qual seja a
SUA FUNÇÃO SOCIAL.
-Que seja  oficiado à   SABESP - Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo, concessionária municipal de
água e esgoto, para que, por meio de Departamento Competen-
te, mande recuperar/restaurar o piso em lajotas das ruas dos
bairros São Luiz e do Braz danificadas por ocasião da instala-
ção dos canos para por em funcionamento o "Reservatório do
São Luiz".

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, VOTOS DE
AGRADECIMENTOS, pelo reajuste concedido  no empenho dos
motoristas de ambulância, de acordo com o requerimento n°303/
2014, de autoria deste Vereador, e outros requerimentos de
colegas Vereadores.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por
meio do setor competente, nos informe:
1) Qual o valor repassado pela União para a manutenção do
SAMU?
2) Qual o valor gasto pelo Município com o SAMU?
3) Os funcionários do SAMU estão recebendo as remunera-
ções referentes aos feriados, sábados e domingos?
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao Diretor da TV TEM
de Itapetininga, emissora afiliada à Rede Globo de Televisão,
para que informe a esta Casa de Leis, se existe a possibilidade
de implantar uma torre no Distrito de Barra Grande, visto que no
bairro citado não chega o sinal e a população daquele local fica
alheia às notícias que acontecem na região.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Indagando do Chefe do Executivo se há intenção da Prefeitura
de reconhecer, por decreto, a área do novo fórum como praça
pública. Em havendo, sugerimos seja dado ao novo logradouro o
nome de Praça Juiz Thales Cabral de Oliveira. JUSTIFICATIVA:
Na história da Comarca de Avaré um dos que melhor dignificou o
exercício da função de juiz de Direito foi o saudoso Doutor Thales
Cabral de Oliveira, magistrado que conduziu brilhantemente o
nosso Judiciário entre o fim da década de 1960 até o final dos
anos 1970, escolhendo radicar-se em Avaré, onde se desdo-
brou no serviço social e em atividades humanitárias. Merece,
portanto, essa significativa homenagem.
-Indagando do Chefe do Executivo se a Prefeitura irá promover
este ano, a exemplo do que já houve no passado, um Concurso
de Decoração Natalina. JUSTIFICATIVA: No ano passado, como
não houve acordo entre a Secretaria Municipal de Turismo e a
Associação Comercial e Industrial o período de Natal ficou com
poucas luzes no ambiente urbano, o que demonstra a falta de
iniciativa para melhorar o aspecto da cidade numa época tão
significativa da tradição cristã. Pois bem, aproveitamos a oca-
sião - a título de sugestão - de enviar, pelo presente, aos dirigen-
tes municipais os termos de legislação aprovada no município
paranaense de Cascavel, onde a Prefeitura, com autorização
legislativa, criou o Concurso de Decoração de Natal estabele-
cendo a isenção de IPTU para os autores de trabalhos premia-
dos como forma de incentivo.
-Providencia a celebração de evento com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos objetivando a confecção e lançamento
de carimbo filatélico comemorativo do centenário de nascimento
da pintora Djanira da Motta e Silva, homenagem essa especial-
mente prestada por esta Casa Legislativa. JUSTIFICATIVA: No
princípio do presente exercício esta Edilidade aprovou projeto
de lei de nossa autoria declarando 2014 como o Ano do Cente-
nário de Djanira, a célebre e consagrada artista avareense.
Contudo, até o momento nada ainda ficou definido. É preciso,
portanto, com urgência contatar a ECT, a exemplo do que ocor-
reu com êxito no ano de 2004, quando este Legislativo promo-
veu semelhante homenagem, muito elogiada por filatelistas e por
artistas plásticos, o quê novamente poderá ser fato significativo
e marcante para honrarmos essa mulher admirável, um dos
maiores nomes da arte brasileira no século vinte. Outrossim,
sugerimos que a citada homenagem à genial pintora seja presta-
da durante as comemorações do aniversário da cidade, em data
a ser agendada no mês de setembro.
-Que por meio do setor competente estude a possibilidade de
instalação de academia ao Ar Livre para a Represa - II dentro da
ideia "Desperta Avaré! Melhor Qualidade de Vida Já", "para que
a cidade seja mais uma vez agraciada dentro deste programa
social com uma Academia ao Ar Livre cujo projeto é denominado
"Praça de Exercícios do Idoso", para ser instalada no Balneário
Costa Azul, na praça "Roberto Moura Pinto - Roberto Serve",
antiga praça "Ribeirão Azul"". JUSTIFICATIVA: O Costa Azul tem
hoje entre sua população uma gama significativa de pessoas
que se enquadram na categoria qualificada como da "3ª idade"
(acima dos 60 anos). Para os moradores dentro desta faixa
etária que será favorecida, este verdadeiro presente de natal
antecipado viria em boa hora, eis que a "Praça de Exercícios do
Idoso" foi desenhada para permitir a realização de exercícios
físicos sem acompanhamento de especialistas com objetivo de
melhoria na amplitude articular e aumento de flexibilidade mus-

cular. Segundo profissionais do setor, a Praça de Exercícios
compõe-se de seis estações com placas autoexplicativas para
a realização segura dos exercícios de prevenção, sendo elas:
Estação Barras Paralelas - facilita a marcha e melhora o equilí-
brio; Estação Senta-Levanta - fortalece os membros inferiores e
facilita o deslocamento; Estação Rampa-Escada - aumenta a
independência para atividades de vida diária e facilita o desloca-
mento; Estação Ergometria - melhora/mantém a flexibilidade e o
movimento das articulações das pernas; Estação Placa Girató-
ria - melhora/mantém a flexibilidade e o movimento do punho e do
antebraço e Estação Escada para Dedos - melhora/mantém a
mobilidade dos ombros e a extensão do braço.
Do deliberado seja dado ciência aos senhores:
- Dr. Ídio Antonio e Silva - Rua Santuário do Pantanal, 182, Costa
Azul I ou no escritório, Rua São Pedro , 490 - Itararé/SP;
- Dr. Edson Dias Lopes - Rua Rio Sena, 80 - Costa Azul II;
- Dr. Alípio Casali - Condomínio Recreio dos Trinta - Bairro Santa
Rita II - Rodovia João Mellão, SP255 - Km 277;
- Dr. Valdomiro Panebianco Goia - Rua Tocantins, 72 - Costa Azul
II ou no escritório, Rua Santa Catariana, 716 - Avaré/SP;
- Pedro Rufino Rodrigues - Rua Orion, 48 - Costa Azul III;
- Antonio Hamilton Esteves - Rua Orion, 57 - Costa Azul III;
- Carlos Roberto Floriano de Oliveira - Rua Taguari, 24 - Costa Azul III;
- Carlos Benedito Dantas - Rua Rio Sena, 100 - Costa Azul II;
- Mauro Fusco - Alameda Emilio Figueiredo, 310 - Bairro Santa
Rita I ou no escritório, Rua Pernambuco, 1330 - sala 01 - galeria
Guazzelli - Avaré/SP;
- Geovani Maria Marrone - Condomínio Recreio dos Trinta - Bair-
ro Santa Rita II - Rodovia João Mellão - SP255, Km 277;
- Jair da Silva - Rua Leais Paulistanos, s/nº, fundos com a Rota-
tória da Rua dos Imigrantes - Costa Azul I;
- Ramiro Pinto Leme - Avenida do Progresso, s/nº, esquina com
Alameda Borda do Campo - Costa Azul II;
- João Batista Fragoso - Avenida Grande Lago, 187 - Costa Azul III;
- Sérgio Vivendo - Rua Cítara, 96 - Costa Azul III;
- Israel dos Santos - Bar e Mercearia Yujji - Avenida da Praia, s/
nº, esquina com a Rua Cantinho do Mar - Costa Azul I;
- Rubens Martins - Mercadinho RPL - Av. Marginal da Mata, 600 - Costa Azul II
- Onofre - Padaria JJM - Av. Marginal da Mata, 720 - Costa Azul II
- Pedro - Looktron - Av. Pinheiro Machado, 375 - Avaré/SP
- Eliel - Farmácia - Av. Marginal da Mata, 660 - Costa Azul II
- André Maciel - Lanchonete por do Sol - Av. Marginal da Mata, s/
nº, esquina com Rua Cantinho do Mar - Costa Azul I
- Antonio Carlos Peruzim - Bar e Mercearia Costa Azul, s/nº - Av. Do
Progresso, esquina com Alameda Borda do Campo - Costa Azul II
- Dercy Matos - Rua Aquarius, 41 - Costa Azul III

Eduardo David Cortez
-Para que informe a esta Casa de Leis quantos imóveis a Prefei-
tura Municipal possui? Quantos imóveis não estão em uso? Jus-
tificativa: Tal propositura visa tomar ciência em relação a  situa-
ção imobiliária do Município.
-Para que informe a esta Casa de Leis o motivo pelo qual a
vigente Lei municipal de planos de carreiras e salários, votada
recentemente, não está sendo aplicada. Requer ainda, para que
sejam tomadas providências em caráter de urgência em relação
a isso. Justificativa: Tal propositura visa esclarecer os reclamos
de muitos servidores públicos municipais, os quais encontram-
se elevados gradualmente em relação ao nível de letras, mas
ainda continuam no mesmo nível percebendo o mesmo salário.
-Para que informe a esta Casa de Leis o motivo pelo qual a área
pertencente à Prefeitura Municipal, localizada na Rua Distrito
Federal, ao lado do Posto de Combustível Chão Doce e defronte
Lava Rápido Lava Car, encontra-se tão abandonado, com ani-
mais peçonhentos habitando o local e sem o devido calçamento.
Requer ainda, por meio do setor competente, que sejam toma-
das providências em caráter de urgência em relação a isso,
principalmente a limpeza da área e a feitura de um calçamento
adequado. JUSTIFICATIVA: Ocorre que está havendo muitas
reclamações de moradores e transeuntes.
-Para que informe a esta Casa de Leis o motivo pelo qual a estra-
da rural, a qual liga o acesso Avaré ao Distrito de Barra Grande,
encontra-se tão abandonada, sem sinalizações viárias e  placas
de trânsito com limites de velocidade. Requer ainda, para que
sejam tomadas providências em caráter de urgência em relação a
isso. Justificativa: Tal propositura visa atender muitas reclama-
ções de moradores daquele local, pois ocorre que há presença
de  crianças e animais domésticos, naquela redondeza.
-Para que informe a esta Casa de Leis o motivo pelo qual a
estrutura do portal localizado na Rodovia João Melão  SP -255,
km  252,nas proximidades da empresa Sermix, encontra- se tão
abandonada com ausência de iluminação. Requer ainda,  para
que sejam tomadas providências em caráter de urgência em
relação a isso. Justificativa: Tal propositura visa atender as re-
clamações de muitos motoristas, munícipes e transeuntes.
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Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor
competente, para que estude a possibilidade da transferência
do TIRO DE GUERRA, ora por doação ou cessão de uso de uma
nova área, onde passam executar suas atividades militares com
mais liberdade e dignidade. JUSTIFICATIVA - O Tiro de Guerra de
Avaré é o primeiro da história do Estado São Paulo, e merece
esse reconhecimento, essa reformulação, pois o prédio atual
está inadequado e fora dos padrões dos TGs de outros municí-
pios. Requeiro mais que, assim que transferido seja por doação
de área, próximo ao Parque de Exposição, ora perto do Estande
de Tiro no Bairro Terra de São José, temos a certeza de uma
ação popular para a construção do mesmo, atendendo um pedi-
do antigo da sociedade e do Tiro de Guerra.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, a Secreta-
ria do Meio Ambiente, para que envie a essa Casa de Leis, o
andamento do processo e programa MUNICÍPIO VERDE E AZUL,
contendo nesse relatório:
1 - Justificativa do por que não estamos ranqueados dentre os
50 municípios entre 50 a 100 mil habitantes;
2 - Quais são os funcionários no caso 2 que fazem parte do
programa junto a Secretária do Estado;
3 - Quais os nomes e funções do Interlocutor e Suplente do
PMVA, nomenclaturas exigidas pela Secretária do Estado;
4 - Envie os certificados da capacitação dos funcionários;
5 - Quais as ações e resultados que esperamos no programa.
JUSTIFICATIVA - Pra que possamos buscar desenvolvimento
para Avaré, precisamos ajustar políticas públicas de
sustentabilidade.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor
competente, para que informe a essa Casa de Leis, qual a situ-
ação do processo de doação de área para o NOCAIJA antiga
Guarda Mirim de Avaré. JUSTIFICATIVA - A entidade está locada
num espaço dentro do clube particular, onde não oferece estru-
tura necessária para o desenvolvimento das suas atividades,
antes sendo que, o poder público se comprometeu em ceder à
área. Requeiro mais que conste nos anais dessa Sala de Ses-
sões à história do Núcleo de Orientação e Capacitação à Infân-
cia e Juventude de Avaré "NOCAIJA" que foi fundado em 25 de
Agosto de 1957, sob o nome de "GUARDA MIRIM DE AVARÉ",
para atender a criança e o adolescente, de ambos os sexos,
com o objetivo de auxiliar na formação moral, cívica, intelectual e
educacional dos assistidos. Que em 29 de Novembro de 1997,
cumprindo a lei n.º 8.069 13 Julho de 1990, alterou seu estatuto
e a denominação, passando a se chamar Núcleo de Orientação
e Capacitação à infância e Juventude de Avaré "NOCAIJA". A
entidade atua em conjunto aos demais órgãos públicos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor
competente, para que informe a essa Casa de Leis, por meio de
um relatório analítico contendo:
1) As entidades sociais devidamente cadastradas;
2) As entidades sociais em processo de cadastramento;
3) As entidades indeferidas e motivos;
4) As entidades sociais que recebem subsídios com valores do
repasse.
JUSTIFICATIVA - Precisamos fortalecer nosso terceiro setor, e
com informações podemos expandir nossos programas
assistenciais
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor
competente, para que faça a retomada da área cedida ao Bata-
lhão da Polícia Militar situada na Avenida Mario Covas a lado do
Parque de Exposição Municipal, onde há 10 anos está sem mo-
vimentação e projeto, entrando na elegibilidade. JUSTIFICATIVA -
A retomada se dá, pelos critérios de doações estabelecidos por
lei. Requeiro mais que, logo assim à apresentação de um projeto
consistente de construção e uso do local, cederemos um novo
espaço apropriado com todo respeito e dignidade no qual a
Polícia Militar merece.

Roberto Araujo
-Seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, a fim de que informe a esta Casa
de Leis, no prazo regimental de 15 dias, por que a cidade ainda
não está recebendo sinal digital da emissora TV Tem, afiliada à
Rede Globo de Televisão, a exemplo do que já vem ocorrendo na

cidade de Taquarituba. Existe alguma contrapartida da Prefeitu-
ra para compra de equipamento que permita o sinal digital? Ou
apenas o aval do Executivo para que esse benefício possa
chegar às residências de milhares de cidadãos avareenses que
possuem aparelhos de televisão prontos para receber o sinal
digital e, consequentemente, melhor imagem na programação?
-Seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, a fim de que informe a esta Casa de Leis,
o mais rápido possível, de que maneira se deu a autorização para
a realização do "7º Encontro de Cowboy", que realizar-se-á de 07
a 10/08/2014, no Bairro: "Jardim Presidencial", em local cedido pela
Prefeitura Municipal, contando com energia elétrica e água potável,
também cedidos pela municipalidade? Houve concorrência pública
para explorar o local? Qual será a Comissão municipal que irá
fiscalizar este evento? Haverá prestação de contas por parte dos
organizadores e da Comissão municipal? Os organizadores provi-
denciaram o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? As
dezenas de moradores que fazem divisa de muro com o local onde
se realizará o "7º Encontro de Cowboy", que serão afetados dire-
tamente pelo som propagado do evento, foram consultados e con-
cordaram com a realização dessa festa?
-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento de:
DJALMA DA SILVA SANTOS
DOMINGOS SAVIO DOMICIANO
JOSE MARIA MIRANDA
WANDERLEY LUCIANO
JOÃO FLAVIO MENDES
MANOEL ARCA
BENEDITA MENDES BOVE
OTILIA PAULINO PINTO
EUGENIO ORLANDO JOSÉ MORALES VILLASECA
BERNADETE DE LOURDES SANCHES
CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS
GERALDO BANIN
JÚLIO ANTONIO TEIXEIRA
MARA CELIA FIRMINO
AURLINDA RUSSO DA MOTTA
ANTONIO VALENTINO
IRMA TREPADORE
ANTONIO FORTUNATO DE OLIVEIRA
VERA SADOCCO CESE
ANTONIA ROSALINA FERRARI
APARECIDA BARROS DA CUNHA MACHADO

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e também a
Polícia Militar, no sentido de que esclareçam sobre a possibilida-
de de ser firmado parceria, objetivando que o Pelotão de Bom-
beiros Militar que se encontra sediado em nosso município, a
exemplo do que ocorre em outras localidades, ministre cursos
de socorrista para pessoas ligadas a nossa área de esporte, no
intuito de que esses treinados permaneçam em campo e qua-
dras durante a realização de jogos.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que, atra-
vés do setor competente, esclareça se existe programa/projeto
para a coleta seletiva e reciclagem do lixo nos condomínios
existentes na orla de nossa represa. Justifica-se a propositura,
posto que muito lixo reciclável é produzido nos finais de semana
nesses lugares e, se inexistir tal postura, todo esse material é
coletado junto com o lixo orgânico, parando no aterro e causan-
do prejuízo ao meio ambiente.
-Que seja oficiado ao PROCON local e aos proprietários de postos de
combustível da cidade disponibilizar aos consumidores em local visível
o índice de paridade que orienta sobre o consumo de Etanol.
-Que seja oficiadas as direções de todas as escolas particulares do
município, para que realizem parcerias com a empresa CCR - SP
VIAS, no projeto denominado "Estrada para a Cidadania", com o tema
Educação no Trânsito. Essa parceria, já implantada na rede pública
de ensino, é de grande importância para o conhecimento dos alunos
em temas relacionados ao trânsito. A sugestão da parceria se deu
por iniciativa da própria empresa citada, que após o sucesso na área
pública acredita na necessidade de desenvolvimento do tema na
área privada, conforme ofício enviado para esta subscritora.
-Que seja  oficiado a SABESP (Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo), a realização de operação
emergencial para que sejam resolvidos os vazamentos de água
em toda a cidade. Ressaltamos que passamos por seríssimos
problemas de estiagem, nos próximos meses enfrentaremos
período onde as chuvas ficam mais escassas, e com o proble-
ma recorrente de falta de água em todas as regiões, essa pode-
rá minimizar os transtornos à população, motivo pelo qual pedi-
mos o atendimento deste nosso pleito.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio
do Setor Competente, providencie melhorias na iluminação do Bair-
ro Jardim Bonsucesso II, solicitação feita por moradores do local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, providencie melhorias na sinalização
da estrada vicinal Avaré-Itatinga, mais precisamente na entrada
e saída da estrada de acesso ao aterro municipal, devido a
baixa visibilidade que o local oferece, os motoristas (principal-
mente os condutores de veículos longos) ao adentrarem na
rodovia correm sérios riscos de acidentes, por não haver no
local uma rotatória nem sinalização adequada.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, estude a possibilidade em construir
uma praça para o lazer dos moradores do bairro Jardim
Bonsucesso II, tendo em vista que o local e cercado de áreas
verdes. Solicitação feita por moradores do local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, solicite ao responsável pelo Horto
Municipal para que o mesmo proceda com a manutenção dos
brinquedos ali instalados, tendo em vista que alguns deles estão
em mal estado de conservação, fato que coloca em risco de
acidentes àqueles que utilizam dos mesmos para diversão.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, intensifique a fiscalização entre o
bairro Jardim Bonsucesso II e a estrada Vicinal Avaré-Itatinga,
pois vários munícipes tem usado o local como descarte de res-
tos de materiais de construção e similares, tornando o local
propicio a criação de animais peçonhentos nocivos a saúde,
colocando em risco crianças e adolescentes que utilizam do
local para diversão. Solicitação feita por moradores do local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, providencie redutor de velocidade
na Rua Verônica defronte ao numeral 267, Bairro Jardim Vera
Cruz, para coibir a ação de motoristas que desprendem altas
velocidades no local.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Para que através do setor competente providencie a recupera-
ção e a pavimentação asfáltica na rua Mato Grosso, trecho
paralelo entre as ruas  Saul Bertolacine e  Profa. Zaira Trench.
Visto que por conta da falta de estrutura esta via esta
inviabilizando a passagem de veículos e de pedestres.
-Para que através do setor competente proceda capinação e limpe-
za na área verde localizada no bairro Residencial Jardim Eliza. O local
encontra-se com mato alto, restos de galhos secos e entulhos, pro-
porcionando a procriação de animais peçonhentos, causando trans-
tornos e colocando em risco a saúde dos moradores ao seu arredor.
-Para que através do setor competente providencie a instalação
de boca de lobo para sanar o problema de alagamento existente
na confluência entre as ruas Professora Danuzia D" Santi e Maria
Machado Nibi. Por falta da drenagem apropriada a água não es-
coa, tornando o local com alto índice de acidente automobilístico.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, para que a Prefeitura Municipal verifique a
possibilidade de, baseado na iniciativa da Escola Rudolf Lanz,
comemorar o Centenário de Djanira com pinturas alusivas à sua
obra nos muros das escolas públicas municipais. Como é sabi-
do, a Escola Rudolf Lanz tomou essa iniciativa recentemente e
apresentou um resultado estético e de divulgação do Centenário
de nossa artista maior, muito interessante.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, para que a Prefeitura Municipal verifique a
possibilidade de instalação de postes de iluminação na rotatória
da Avenida Emílio Figueiredo com saída na Rua Seme Jubram.
Moradores que transitam à noite neste local reclamam da falta
de iluminação, o que oferece grande perigo para os que ali
circulam, sejam veículos ou transeuntes, pois é muito escuro.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, para que a Prefeitura Municipal realize a pin-
tura na via com a sinalização de "PARE"  no cruzamento da
Avenida Emílio Figueiredo com a Rua Seme Jubram, para melhor
identificar a rua preferencial e melhor orientar os motoristas.

continua na página 13



Em prosseguimento ao
plano de reestruturação da
rede básica de saúde de Ava-
ré, o prefeito Poio Novaes
planeja para o segundo se-
mestre deste ano a implan-
tação de 4 novas Equipes Saú-
de da Família (ESF) em bair-
ros avareenses.

A medida trará melhorias
à população. Através do Pro-
jeto de Lei 101/2014 - de auto-
ria do Executivo - aprovado na

Equipes de Saúde da Família
Prefeitura implantará 4 novas

Mudanças
na saúde

Avaré avançará de
7 para 11 ESFs

Avaré avançará de 7 para 11 Equipes de Saúde da Famí-
lia (ESF). As novas equipes trabalharão nos postos do Bon-
sucesso, Jardim Brasil, Bairro Alto e Vera Cruz.

Das 7 atuais, 2 foram implantadas desde janeiro de
2013, uma na Vila Operária, outra no Duílio Gambini
para atender a população do Residencial São Rogério.
Algumas Unidades Básicas de Saúde atuarão como uni-
dades mistas, com os profissionais da própria UBS e tam-
bém com funcionários da ESF. Ao Governo Federal, cabe
o repasse de verbas para o pagamento dos agentes.

A mudança do modelo tradicional de atendimento
para os padrões do Saúde da Família tem o propósito de
aproximar a atuação médica das famílias. O trabalho dos
agentes comunitários é essencial no mapeamento do
perfil das doenças de uma região, melhora a prevenção,
a promoção e o tratamento de saúde das comunidades.

Gestão
Em contrapartida à criação dos 24 novos cargos,

outro Projeto de Lei (102/2014) extinguiu 20 cargos que
não estavam sendo ocupados no quadro de pessoal
do município. O PL teve como objetivo respeitar o
denominado limite prudencial de gastos com o funci-
onalismo (quantia que o município gasta com a folha
de pagamento).

sessão de Câmara de segun-
da-feira, 4, a Prefeitura teve
autorização do Legislativo
para criar 24 cargos de Agente
Comunitário de Saúde. As fu-
turas vagas serão preenchidas
por meio de concurso públi-
co. Assim, a Secretaria de
Saúde formará equipes que
atuarão juntos dos médicos
do Programa Mais Médicos do
Governo Federal já em exer-
cício na cidade.

SAÚDE

Agentes Comunitários

de Saúde atendem

gestante em casa
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Numa parceria entre as
Secretarias municipais de
Administração e de Educa-
ção, aconteceu nos dias 4 e 5
de agosto, o Curso de Educa-
ção Fiscal para a Cidadania,
no anfiteatro da Fundação
Regional Educacional de
Avaré (FREA).

Ministrado pelo auditor
fiscal da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, Sílvio Men-
donça, ele destacou que o
evento teve "a finalidade de
conscientizar a sociedade e
os cidadãos quanto à impor-
tância dos tributos, o papel
que eles têm na economia e

CAPACITAÇÃO

Professores participam de
Curso de Educação Fiscal para a Cidadania

a relevância de as pessoas
acompanharem e fiscaliza-
rem como o governo aplica
os recursos arrecadados".

Ação
Participaram do curso cer-

ca de 250 professores, do En-
sino Fundamental (1º ao 5º
ano) e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) I e II. "São eles,
os professores, responsáveis
para os alunos a importância
de fiscalizar o governo na
aplicação correta dos tribu-
tos, formando assim cida-
dãos conscientes de seu pa-
pel na sociedade", finalizou
Mendonça.

PRAÇA E JARDINS

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré adquiriu
uma máquina giro zero da
marca Ferris, modelo
F50XTB2748, para o setor de
Praças e Jardins. O novo
equipamento irá agilizar os
serviços de corte de grama
em áreas verdes, praças e
jardins, dando maior efici-
ência aos serviços dos de-
partamentos de manuten-
ção da Garagem Municipal.

Inovadora para os pa-
drões do segmento, a má-
quina executa um giro de
360 graus sobre seu próprio
eixo, alcançando alta pro-
dutividade. Sua capacidade

Nova máquina vai melhorar

limpeza de áreas verdes
é de executar o corte de até
um hectare por hora ou cer-
ca de 10 mil metros quadra-
dos a cada hora de trabalho.
O trator executa o serviço
de quatro roçadeiras con-
vencionais.

Segundo os técnicos mu-
nicipais, o trabalho será
mantido em toda a cidade,
de forma contínua. "É um
trabalho realizado durante
todo dia, no entanto, é mais
intensificado no verão.
Com as chuvas, por exem-
plo, cresce muito, o que au-
menta a demanda pela ma-
nutenção do corte", obser-
varam.
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EDUCAÇÃO

em equipamentos para creches
Prefeitura aplica R$ 490 mil

Carinho e dedicação em
tempo integral de diretores,
professores e funcionários
dos Centros de Educação In-
fantil (CEIs) de Avaré são es-
senciais para que as crianças
do município se desenvol-
vam num ambiente saudá-
vel. Isso reflete positivamen-
te e os pais reconhecem que
tais esforços valem a pena
porque seus filhos são trata-
dos no ambiente escolar
com muita atenção.

Além do apoio profissi-
onal, é preciso uma boa
estrutura física para com-
plementar a educação das
crianças. Por reconhecer

essa importância a Prefei-
tura da Estância Turística
de Avaré está investindo
R$ 490 mil, verba proveni-
ente do Programa Brasil
Carinhoso, do Fundo Naci-
onal de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), do-
tando as creches de mate-
riais para o bom andamen-
to das atividades.

Só neste ano serão licita-
dos e comprados 569 equipa-
mentos e paulatinamente
serão entregues nas unida-
des da rede municipal de
ensino. Alguns equipamen-
tos já foram entregues e ins-
talados nas creches.

é o valor do investimento em equipamentos
para as creches de Avaré. A verba é proveniente
do Programa Brasil Carinhoso do Governo Federal
voltada para a primeira infância, com objetivo de
expandir a quantidade de matrículas de crianças
entre 0 e 48 meses (4 anos de idade) cujas famílias
sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família/PBF
em creches públicas ou conveniadas. O valor mé-
dio repassado ao município para cada vaga preen-
chida por criança do PBF varia de aproximadamen-
te R$ 900 a R$ 1500 por ano, valor que corresponde
a 50% do piso do FUNDEB.

R$ 490 MIL

Alguns dos equipamentos adquiridos

Entrada da Creche
Dona Bidunga, uma

das unidades
contempladas

com as melhorias
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GESIEL JÚNIOR

Praça Dr. Paulo Gomes de Oliveira
Logradouro abriga o Fórum desde 1969

A praça vista pelo mesmo ângulo em 1954 e na atualidade.

Situada na quadra entre as
Ruas Paraná, Pará, Amazonas
e Espírito Santo, a Praça Dr.
Paulo Gomes de Oliveira até
meados dos anos 1960 era um
pequeno bosque formado
nas imediações do antigo
complexo ferroviário.

Nessa época o governo
estadual construiu as insta-
lações do novo fórum, se-
guindo o projeto premiado
do arquiteto Paulo Mendes
da Rocha. Com isso o logra-
douro recebeu em 1969 a sua

Não há privilégios, mas conquistas; não há
julgamentos imperiosos, mas verdades justas.
2014 – Centenário de nascimento

do filósofo avareense
José Herculano Pires

HOMENAGEM

100 ANOS
1914 – AVARÉ – 2014

HOMENAGEM

"A realidade da
pintura, para mim,

é o Brasil".

atual denominação para reverenciar a memó-
ria do admirável tribuno avareense.

Desde então a praça abriga a Comarca de Ava-
ré, sede da 24ª Circunscrição Judiciária do Esta-
do, que responde também pelos serviços foren-
ses dos municípios vizinhos de Cerqueira César,
Itaí, Paranapanema, Fartura e Taquarituba.

Os 140 serventuários da justiça que traba-
lham no local se preparam para transferir suas
atividades ao fórum digital, recentemente inau-
gurado, para acompanhar os 60 mil processos
hoje em trâmite em Avaré. Entretanto, ainda
não se sabe qual destinação será dada ao edifí-
cio que ornamenta a praça.

PATRONO -
Avareense,
nascido em
1910, Paulo
Gomes de
O l i v e i r a
destacou-se na política e na advocacia em meados do sé-
culo XX. Diplomou-se em Direito no ano de 1937 pela Uni-
versidade de São Paulo. Antes, como estudante, comba-
teu nas tropas constitucionalistas em 1932. Respeitado cri-
minalista, elegeu-se vereador por três mandatos e presi-
diu a Câmara nos anos de 1951 e 1952. Conhecido como a
"Voz Cabocla" por sua brilhante oratória, faleceu prema-
turamente em 1966.
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Aspecto da praça na

década de 1970
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Moradores reivindicam essa ação por parte da Prefeitura, pois
testemunham rotineiramente que no referido cruzamento ocor-
rem acidentes com veículos. Há a placa de "PARE" na avenida,
porém não é o bastante, pois é mal visualizada pelos motoristas
que acabam atravessando o cruzamento imprudentemente.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja providenciada por meio da secretaria competente, limpeza
na fonte do Largo S. João, principalmente na parte azulejada.
JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresentado por
frequentadores do largo, que entendem que sendo a fonte um
ponto turístico, a falta de limpeza da mesma deixa a desejar.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja providenciado por meio da secretaria competente, uma par-
ceria com o curso de Engenharia da FSP, para participar do
"Avaré Viva", com o intuito de esclarecer a população sobre a
importância de se construir com segurança, independente do
tamanho do projeto. JUSTIFICATIVA: A presente sugestão foi
apresentada por professor que ministra aula no curso.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudada por meio da secretaria competente, uma forma
pela qual os medicamentos que não forem encontrados no local
da consulta pelo paciente idoso ou com dificuldade de locomo-
ção, que dependa do deslocamento para outros postos, sejam
retirados por alguém designado pela secretaria ou unidade de
saúde, e entregues na unidade de saúde de origem.  JUSTIFICA-
TIVA: O presente pedido foi apresentado por moradores do bair-
ro Paraiso, que vem encontrando essa dificuldade, pois muitos
medicamentos após consulta , tem que ser retirados no Posto da
Rua Acre, onde sequer o ônibus circular passa.

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, nos estude a possibilidade de se
construir uma calçada no canteiro central no trecho que munícipes
fazem caminhadas na Av. Espanha. Justifica-se tal propositura,
a reivindicação de munícipes que se exercitam na referida ave-
nida, alegam que o canteiro é largo o suficiente para se construir
uma calçada assim evitando que caminhem no leito carroçável.
-Por meio do setor competente, estude a possibilidade de cons-
truir um redutor de velocidade na Av. Espanha altura do nº 1022.
Justificativa: Trata-se de uma reivindicação de moradores e pro-
prietários de comércios, que relatam a alta velocidade que os
carros trafegam na via, aumento o risco de acidentes.

Benedito Braz Ferreira
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente esclareça e resolva a questão de
falta de iluminação nos postes públicos da Rua Professora
Danusia D'Santi, no bairro Ipiranga. Justificativa: Há vários dias
esta rua encontra-se às escuras, pois toda ela está sem ilumi-
nação pública e os moradores e transeuntes que por ali passam
reclamam da sensação de falta de segurança.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente verifique a possibilidade de realizar
limpeza de terreno à Rua Walter Garcia, altura do nº. 80 no
Jardim São Judas Tadeu. Justificativa: moradores desta região
têm reclamado do mato alto que vem provocando a incidência de
insetos e animais que colocam a saúde da população em risco.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente verifique a possibilidade de realizar
manutenção em buraco de laje sobre o rio que cruza o entronca-
mento das ruas Maranhão e Voluntários de Avaré, no Centro.
Justificativa: Há um buraco na emenda da laje de concreto com
as lajotas da rua no entroncamento acima citado que coloca em
perigo o trânsito de motocicletas, podendo causar acidentes e
danos aos veículos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente verifique a possibilidade de realizar
manutenção na Praça Armando de Paula Assis, no bairro Vila
Jardim.

Carlos Alberto Estati
-Para que  por meio de Secretaria Municipal Competente, provi-
dencie a recuperação do leito carroçável em asfalto da rua
Voluntários de Avaré  no trecho compreendido entre as ruas
Santa Catarina e São Paulo.
-Para que  por meio de Secretaria Municipal Competente, provi-

dencie a recuperação do leito carroçável em lajotas da Avenida
Major Rangel, nas imediações do Posto Estrela e da Praça Jonhn
Gordon,  há  tempos danificada.

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, providencie a instalação de uma
cobertura no ponto de ônibus localizado na Praça Maestro José
Benedito de Camargo,  próximo à escola ETEC Professor  Fausto
Mazzola,  visto que o local é muito utilizado por estudantes que
frequentam  a escola e munícipes do bairro, e nos dias chuvo-
sos eles são obrigados a permanecerem na chuva enquanto
esperam o ônibus, por falta da cobertura.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por
meio do setor competente, estude a possibilidade de concluir a
pavimentação asfáltica das ruas Sebastião Camilo Lélis e Salva-
dor Firace, localizadas no Distrito de Barra Grande, visto que, em
ambas as ruas a obra foi iniciada e não concluída, causando
transtornos aos motoristas e pedestres que circulam pelo local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, seja criado em nosso Município o
incentivo à prática de esportes em academias e clubes
desportivos para pessoas com idade acima de 65 (sessenta e
cinco) anos, através de isenção tributária parcial de ISS, con-
forme minuta anexa.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, estude a possibilidade de reali-
zar/organizar uma feira livre no bairro Jardim Presidencial, para
atender a solicitação dos moradores daquele local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, estude a possibilidade de efetuar
a pavimentação asfáltica da avenida Getúlio Vargas, no bairro
Vila Jardim. Justifica-se tal propositura, a pedido dos moradores
que residem no local, visto que a referida via é bem movimenta-
da e a falta da pavimentação vem causando transtornos, princi-
palmente na época das chuvas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia, a remoção do entulho localizado na rua Antônio Murakoshi,
ao lado do n°32, no bairro Vila Operária. Justifica-se tal
propositura, a pedido de moradores que reclamam que o acúmulo
do lixo vem ocasionando a proliferação de insetos e animais
peçonhentos, colocando em risco a saúde pública. Seguem fo-
tos em anexo.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente para que na escolha e defi-
nição da denominação oficial de futuras unidades escolares -
Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil (creches) -
sejam lembrados, em especial, os nomes de algumas saudosas
educadoras que tanto se dedicaram à causa do magistério na
Estância Turística de Avaré:
- Profª Maria José Forte Bertolaccini
- Profª Cecília Alves Reis
- Profª Maria Célia de Souza
- Profª Maria de Lourdes Domingues
- Profª Esther Curiati Bueno
- Profª Helena Noronha
- Profª Maria Sueli Pedro Barbosa
-Que por meio do setor competente providencie os reparos e
manutenção necessárias do prédio da escola Carlos Papa loca-
lizada no Bairro Jardim Tropical.
Abaixo estão citados alguns reparos urgente;
1º Troca de lâmpadas dos corredores.
2º Reposição de calhas para lâmpadas.
3º Manutenção das fiações que estão expostas.
4º Ralo do corredor das salas de aula que não tem a vazão
necessária do escoamento do esgoto que recebe, causando
assim mau cheiro nas salas de aula.
5º Vedação ou troca da telha do pátio que está trincada.

Eduardo David Cortez
-Para que por meio do setor competente, seja colocada, em
caráter de urgência, uma luz de emergência no velório munici-
pal. Justificativa: Tal propositura visa atender uma solicitação de
muitos munícipes.
-Para que por meio do setor competente, seja realizado um pro-
cesso de tombamento no  Parque Municipal Fernando Cruz
Pimentel. Justificativa: Tal propositura visa preservar o local, no

sentido do seu aspecto histórico-cultural, em relação à Festa do
Peão de Boiadeiro, uma das melhores do Brasil.
-Para que por meio do setor competente, seja encaminhado
carinhosamente   um projeto legislativo a esta respeitável Casa
de Leis, no sentido do empreendimento imobiliário eficiente, o
qual permitirá que os futuros empreendedores imobiliários ve-
nham a entregar os futuros loteamentos e conjuntos habitacionais,
com redutores de velocidade, sinalizações viárias,
posteamentos, placas indicativas  e informativas de forma inte-
gral e completa,  respeitando às observações das Normas do
Demutram Justificativa: Tal propositura visa economia aos co-
fres públicos municipais, eficiência a gestão pública e também
trazendo  um aspecto social bastante relevante.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente para que inclua rapidamente, os projetos e ou
entidades no Programa de Doação ao Fundo Municipal de Dire-
tos da Crianças e do Adolescentes, junto ao link eletrônico no
sitio de internet da prefeitura. JUSTIFICATIVA - Fazendo saber
que é um projeto de 12 abril de 2011, da nobre Vereadora
Rosangela Paulucci e sancionada até então Prefeito Rogélio
Barchetti, após três anos, é tempo de regulamentação e ajudar
a área social, no qual é uma plataforma política da atual gestão.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente para que faça a limpeza pública URGENTISSÍMO
na Rua Antonieta Agnolo Paririze, bairro Camargo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
Setor Competente, para que seja providenciado a iluminação
pública na Rua Chácara do Oleiro, para que assim possa ser
desenvolvido um projeto socioeducativo com maior segurança
aos munícipes participantes. JUSTIFICATIVA - Temos já instala-
dos os postes com a fiação, peço que seja ligada a energia para
iluminar o acesso a rua onde acontece um projeto de relevante
importância para nossa sociedade a pedido da munícipe Edi
Fernandes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
Setor Competente, para que seja criada a ACADEMIA AVAREENSE
DE LETRAS, com a finalidade de reunir escritores e obras
avareenses, num grande projeto sociocultural histórico. JUSTI-
FICATIVA, a importância desse projeto é que possamos conhe-
cer as diversidades literárias, agregadas nas mais diversas
formas de escritas dos autores avareenses, dando oportunida-
de de inclusão de antigos e novos escritores.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretária
da Comunicação e o CMDCA, para que viabilize rapidamente o
"Selo da História de Avaré", que tem por finalidade atribuição as
empresas que contribuam com o FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, via renúncia fiscal.
JUSTIFICATIVA - Segue anexo o projeto unanimamente aprovado.

Roberto Araujo
-Solicitando ao mesmo que estude a possibilidade de denominar
Praça ou Logradouro Público com o nome do Saudoso Senhor
EUGENIO ORLANDO JOSÉ MORALES VILLASECA.
-Para que através do Departamento competente providencie a
operação tapa-buracos na Av. Manoel Teixeira Sampaio, visto
que lá existem buracos, causando transtornos aos usuários da
referida via, podendo inclusive, causar acidentes devido ao gran-
de número de veículos que por ali trafegam.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, considerando-se a resposta
obtida pela indicação de n. 614/2014, de minha autoria, para
que se estude a possibilidade de edificação de quiosques
com churrasqueiras nos sistemas de lazer existentes no
Balneário Costa Azul, visto a não previsão da construção
dessas benfeitorias na orla. A existência de lugar próprio
para se fazer churrascos, evitará que o turista e usuário do
local se utilize de local próprio para essa prática, não colo-
cando em risco matas próximas e tampouco deixando bra-
sas e sujeiras na orla.
-Por meio do setor competente, solicitando lixeiras basculantes
de coleta seletiva no centro comercial nas proximidades do Mer-
cado Municipal e nas feiras livres.
-Por meio do setor competente, solicitando placas
indicativas,indicando o caminho a ser percorrido para chegar ao
POUPA TEMPO.
-Por meio do setor competente, solicitando junto ao Secretario
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de Transito para que refaça toda a pintura estratigráfica frente
ao POUPA TEMPO.
-Por meio do setor competente, solicitando possibilidade de ins-
talação de wireless gratuita para população em pontos onde
existem grande afluxo de pessoas, como em praças públicas.
-Por meio do setor competente, a elaboração de estudos visan-
do a implantação de programa/projeto para capacitação e orien-
tação de familiares/cuidadores de portadores de doenças crô-
nicas de demência (Doença de Alzheimer). Justifica-se a medi-
da, posto que o nosso pais caminha para a maturidade
demográfica, já temos 14,5 milhões de pessoas com mais de 60
anos e, nos próximos 15 anos, deveremos superar 33 milhões
de sexagenários. Essa marca nos coloca entre os seis países
mais velhos do mundo. Sendo assim, tornou-se rotina receber-
mos munícipes desesperados ao se depararem com o diagnós-
tico de um membro da família com a Doença de Alzheimer (DA)
ou Mal de Parkinson. A doença é devastadora não só para o
doente, mas também para os familiares. Estima-se que exista no
mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a Doença de
Alzheimer sendo que no Brasil há cerca de 1,2 milhões de ca-
sos. É cediço o quanto é oneroso manter um familiar em internação
particular, além de privá-lo do convívio dos seus. Por isso, é
essencial que seja implementado um programa/projeto, para
capacitação e orientação dos familiares/cuidadores e acompa-
nhar o progresso da doença, contando com apoio médico, emo-
cional, social, para que estejam aptos a enfrentar o dia a dia, os
obstáculos e as alternativas oferecidas. Nosso município tem
que se preparar, através de ações de políticas públicas, a fim de
absorvem esses percalços que atingem os mais idosos.
-Por meio do setor competente, providencie em caráter de ur-
gência a remoção de entulho, depositado na Rua Itália Rosseto
Bruno, em frente ao número 137. Justifica-se a indicação a
pedido de moradores, que reclamam da proliferação de insetos
e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde pública.

EXTRATO DE EDITAL
ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE 25

COMPUTADORES
Processo nº 21/2014
Pregão Presencial nº 10/2014
Data da realização: 21 de agosto de 2014 às 09 horas
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão
(Presencial) do tipo menor preço por lote, visando a aquisição
de 25 computadores para a Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, conforme anexos II, III e IV do edital que
estará disponível na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefei-
to Misael E. Leal, 999 - Avaré - SP, no horário das 09h às 17h30.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14)
3711-3092. O Edital completo também poderá ser acessado pelo
site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

EXTRATO DE EDITAL
Processo nº 23/2014
Pregão Presencial nº 1 1/2014
Data da realização: 28 de agosto de 2014 às 09 horas
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão
(Presencial) do tipo menor preço global, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para impressão e forne-
cimento de todo material gráfico necessário para confecção de
5.000 (cinco mil) exemplares da cartilha: POR DENTRO DA CÂ-
MARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
conforme anexo II do edital que estará disponível na Sede do
Poder Legislativo. O Edital completo também poderá ser acessado
pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 - Centro - Avaré - SP.
Fone: (14) 3711.3092.

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

DECRETO LEGISLATIVO N º 301/2014
 Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
FLÁVIO KLEBER NEVES DA SILVEIRA e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de "Cidadão Avareense" ao
Sr. FLÁVIO KLEBER NEVES DA SILVEIRA, pelos relevantes ser-
viços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 01.122.7005.2258.3.3.90.39-23.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 05 de Agosto de 2014. -

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.-

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2014
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 04/8/2014

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

CIRCULAR N º 28/2014 - DG    Avaré, 07 de Agosto de 2.014.-
Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 11/08/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 11 de Agosto do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 11/2014 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do artigo 34 e do
parágrafo único dos artigos 36 e 45 da Resolução nº 386, de 17
de junho de 2014.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução 11/2014 e dos Pareceres
do Jurídico, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 21/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Prorroga o prazo de conclusão da obra a que se refe-
re à Lei nº 426, de 07 de julho de 1999 e dá outras providências.
(doação p/ Instituição Chaddad de Ensino).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 21/2014 (PRAZO EXPIRADO)
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria tendo em vista que até o fechamen-
to da presente circular não tinham sido exarados.
3.  PROJETO DE LEI N.º 72/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a outorga de escritura definitiva do imóvel
doado à empresa CARTAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA, revoga o Artigo 4º da Lei nº 1.671, de 07
de maio de 2013 e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 72/2014 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e Serviços, Obras
e Adm. Pública. (c/ emenda)
4. PROJETO DE LEI N.º 76/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências ( E.J. Castilho & Cia. Ltda. ME)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 76/2014 (PRAZO EXPIRADO)
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria tendo em vista que até o fechamen-
to da presente circular não tinham sido exarados.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
 A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 04/08/2014, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Projetos da Câmara
" Projeto de Resolução nº 11/2014
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do artigo 34 e do
parágrafo único dos artigos 36 e 45 da Resolução nº 386, de 17
de junho de 2014.
" Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014
Autoria:  Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dá denominação de Helio Cruz Pimentel ao novo edifí-
cio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e
dá outras providências
" Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2014
Autoria: Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dá denominação de Vereador Benedito Carlos de
Agostini  ao Plenário do novo edifício da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré e dá outras providências
" Projeto de Lei nº 110/2014
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dispõe sobre alteração da denominação de praça pú-
blica e dá outras providências. De praça Maria Aparecida Arruda
Leme para praça Genésio Ferrante Filho.
" Projeto de Lei nº 111/2014
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dispõe sobre denominação de praça pública e dá ou-
tras providências. Praça "Raquel Ferrante"
" Projeto de Lei nº 112/2014
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dispõe sobre denominação de praça pública e dá ou-
tras providências. Praça "Francisca Ferrante Pereira"
" Projeto de Lei nº 113/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Dispõe sobre a identificação da logotipia no transporte
coletivo urbano de passageiros no Município da Estância Turís-
tica de Avaré.

Projetos do Prefeito
" Projeto de Lei nº 114/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dá nova redação aos Artigos 4º "caput" e 8º, ambos
da Lei Municipal nº 1.764, de 25 de fevereiro de 2014, que
autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá
outras providências (Indústria JSE Alimentos Ltda - CYBERFORM)
" Projeto de Lei nº 115/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto Cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Nutricional - COMSEA do Município da Estância Turística de Avaré.
" Projeto de Lei Complementar nº 116/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação de emprego público no âmbito da
Administração Direta do Município de Avaré. (Médico Clínico
Geral)

5. PROJETO DE LEI N.º 103/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Artigo 1º da Lei nº 832, de 26 de abril de 2006
e dá outras providências.(doação p/ H. Fusco Pneus Ltda).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 103/2014 e dos Pareceres do Jurídico,
e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emendas)
6. PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR N.º 116/2014 - Discus-
são Única - Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação de emprego público no âmbito da
Administração Direta do Município de Avaré. (Médico Clínico
Geral/Saúde Prisional)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 116/2014 e
dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumi-
dor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo



AVARÉ, 09 DE AGOSTO DE 2014 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 680 15

INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal 150/11 -
Decreto nº 3.596/13

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira, vem por
meio deste convocar todos os Conselheiros e/ou Suplentes,
para  Reunião Ordinária, na data de 07/08/2014, às 09:00 horas
na sala de Reunião do CREAS, situada na Rua Rio de Janeiro,
1032 (fundos), ao lado do Laboratório IPAT.
Pauta:
" Discussão, análise e deliberação apresentadas pela SEMADS
através do ofício nº 228/2014 referente aos critérios próprios
para inscrição no Conselho da Criança e Adolescente;
" Discussão, análise e deliberação referente ao Mandado de
Avaliação, Remoção e Penhora de bens no processo judicial nº
166/2009 referente a Representação feita pelo Conselho Tute-
lar de Avaré/SP;
" Ciência dos Controles de utilização do automóvel do CMDCA;
" Análise e ciência dos relatórios de Atividades das Entidades;
" outros assuntos.
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos,

favor  comunicar por escrito com antecedência
e- mail: cmdca@avare.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal 150/11 -
Decreto nº 3.596/13

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira, vem por
meio deste convocar todos os Conselheiros e/ou Suplentes,
assim como as Entidades interessadas para  Reunião Extraordi-
nária, na data de 13/08/2014, às 09:00 horas na sala de Reunião
do CREAS, situada na Rua Rio de Janeiro, 1032 (fundos), ao
lado do Laboratório IPAT.
Pauta:
" Discussão, análise e deliberação de critérios específicos e
legais a fim de regularizar  a inscrição das Entidades no CMDCA
" outros assuntos.
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos,

favor comunicar por escrito com antecedência
e- mail: cmdca@avare.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - CMDPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal - nº 1.682/13
Decreto- 3.491/2013

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), Sr. Leandro Mattar de Alcântara,  convoca
os/as Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária
que será realizada no dia 14/08/14 às 09:00 horas (quinta-fei-
ra), na sala de Reunião do CREAS, situado na rua Rio de Janeiro,
1032 - fundos, ao lado do Laboratório IPAT.
Pauta:
" Leitura de ata;
" Leitura deliberações/encaminhamentos de documentos;
" Formação de Comissões para divisões de tarefas;
" Momentos finais da reunião (20 minutos) para discussões ge-
rais;
" Outras providências.

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com

antecedência.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ
AVISO

ALTERAÇÃO DE DATA ABERTURA
CARTA CONVITE Nº FREA-001/2014

OBJETO: SERVIÇO DE TROCA DO PISO EM ALGUMAS SA-
LAS DE AULAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
A Fundação Regional Educacional de Avaré, FREA, COMUNICA
as empresas interessadas para participarem de LICITAÇÃO,
Processo nº FREA-008/2014, na modalidade CONVITE nº FREA-
001/2014, do tipo MENOR PREÇO, os esclarecimentos e altera-
ções a seguir:
Alteração 1
Onde se lê:
" Entrega dos envelopes:
Envelopes nº I - Habilitação (Documentação) e nº II - Proposta
Comercial deverá ser entregue no Setor de Protocolo da FREA,
nos dias úteis em horário de expediente (8h00 as 17h00) e até
as 10h00 do dia 07.08.2014.
" Abertura dos envelopes:
A abertura dos envelopes se dará as 15h00 do dia 07.08.2014.
LEIA-SE:
" Entrega dos envelopes:
Envelopes nº I - Habilitação (Documentação) e nº II - Proposta
Comercial deverá ser entregue no Setor de Protocolo da FREA,
nos dias úteis em horário de expediente (8h00 as 17h00) e até
as 10h00 do dia 20.08.2014.
" Abertura dos envelopes:
A abertura dos envelopes se dará as 15h00 do dia 20.08.2014.
Alteração 2
No Anexo I, Termo de referência - Descrição dos Serviços,
Onde se lê:
1. PISO
1.1 Aplicação de piso vinílico (TIPO PAVIFLEX) em placas de cor
que será definida pela direção. Esse piso deverá ser aplicado
sobre o piso existente (cerâmico ou vinílico), para tanto deverá
ser executada uma camada de regularização em PVA, para
posterior aplicação do piso vinílico. Locais que devem receber o
piso: Piso Superior = Salas: 108 Piso Inferior = Salas 50, 51, 52,
53, 54, 55 e corredor de Artes (acesso as salas de 50 a 55).
1.2 Rodapé para piso vinílico, nos locais descritos no item 1.1.
LEIA-SE:
1. PISO
1.3 Aplicação de piso vinílico (TIPO PAVIFLEX), na espessura de
2mm, com camada de regularização do contra piso (PVA) sobre
o piso existente em placas de cor que será definida pela admi-
nistração. Locais que devem receber o piso: Piso Superior =
Salas: 108 e 109, Piso Inferior = Salas 50, 51, 52, 53, 54, 55 e
corredor de Artes (acesso as salas de 50 a 55), totalizando
620m2 de área para a aplicação de Piso Vinílico .
1.4 340m lineares de rodapé p/ piso de borracha, aplicados nos
locais descritos no item 1.1.
1.5 88m2 para arrancar todo o taco de uma das salas e cimentar
novamente para depois receber o Paviflex.
Outras dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidas pesso-
almente no setor de Licitações da FREA, pelo telefone 14-3711-
1828 ramal 1810, das 13h às 18h, ou através do e-mail:
licitacoes@frea.edu.br

Carmen Emília Job
Presidente Comissão Permanente de Licitações

Ata da audiência pública de 05 de agosto de 2014, realizada na
Câmara Municipal, Av.Misael Euphrásio Leal, 999, iniciou-se as
19h15 com o presidente do COMTUR fazendo uma breve expla-
nação sobre os temas que serão desenvolvidos, ele avisa que
as plantas não estão em formato digital portanto para a aprecia-
ção as pessoas terão que verificar cada uma das pranchas que
foram trazidas. Ele inicia pelo projeto do CAMPING, demonstra os
itens que foram cortados para apreciação dos presentes - re-
forma e construção de garagem de barcos e implementos, pas-
sa a palavra ao secretário Fernando para suas explicações, ele
começa dizendo que a situação no camping e complicada e é
preciso resolver o quanto antes, a ideia era ter um camping ideal
e foram elencadas todas as intervenções, mas foi necessário
priorizar para garantir a parte mais importante para o camping, a
garagem foi objeto de corte porque já existe uma que embora
não seja ideal está funcionando; reforma da casa do caseiro
para PIT e o administrativo do camping, cortado porque será
feito num segundo momento, primeiro vão fazer a casa do ca-
seiro em outro lugar (item posterior - construção de casas) e
depois será feito isso se não com recursos do DADE, será feito
com recursos próprios;  reforma da portaria de entrada do cam-
ping, será feita num segundo momento pois precisa aumentar a
altura para passagem de veiculos maiores; reforma do ambula-
tório e posto policial, para poder adequar outras coisas, como é
pouco o montante pode ser feito com recursos  próprios; refor-
ma do muro de contenção, gradil e ... a decisão foi por dar
prioridade aos banheiros, portanto esses itens ficarão para a
próxima intervenção; reforma do playground, seguindo o mes-
mo princípio de prioridade e como já existe, foi decidido dar
prioridade a outras coisas; Lambertus lembra que foi previsto
para esse ano um píer de atracação por isso não consta nesse
projeto, Fernando diz que se houver sobra desse projeto será
remanejada para outra necessidade do local; cancelas são pre-
vistas para controlar as embarcações em dias de evento para
permitir um melhor fluxo, hoje foi resolvido com placas e funcio-
nários; um participante pergunta sobre a garagem para barcos e
outros implementos, Fernando fala que há necessidade de local
para as cadeiras para deficientes e outros equipamentos do
município que são para uso na água; Lambertus e Fernando
falam sobre o muro de 2,50m que foi aprovado, a área de aces-
so do campista, na divisa com o Costa Azul tem hoje um alambrado
que está todo aberto portanto, por questões de segurança há
necessidade do muro e em cima dele um alambrado protegendo
o campista de invasões e roubos; construção de mureta que foi
cortada na lateral do lado até o "farol", hoje ela é em madeira e
funciona mais como estética, por isso foi cortada nesse momen-
to, quando houver possibilidade será feita em alvenaria; sala de
bombeiro, também foi retirada porque não havia dinheiro e não
há estudo se esse é o melhor local para ficarem os bombeiros,
será melhor estudado e construído num segundo momento;  re-
tirado em seguida um item importante que é a construção de
rampa de acesso para pessoas deficientes do gramado até a
praia, como o custo é pequeno, embora não esteja contemplada
nesse projeto, vai ser feito com recursos próprios; Fernando
explica que tudo está sendo feito para adequar para os portado-
res de deficiência em todos os setores; Lambertus diz que está
sentindo falta do visual do projeto, que só é possível consultar
hoje nas pranchas impressas, a preocupação que ele expressa
é que a ambientação do prédios esteja adequada ao tipo de
atividade e ao meio ambiente, Fernando ressalta que nenhuma
árvore foi ou será cortada e que os projetos são pensados
prevendo a questão da quantidade de folhas das árvores que
podem entupir calhas. Perguntado quando funcionará o restau-
rante, Fernando diz que será em breve, tem que passar pela
Câmara para abrir licitação para o restaurante, pois eles viram
que há necessidade de uma nova lei para que tudo seja feito
corretamente, ele acredita que tudo estará funcionando até a
próxima temporada de verão, no espaço terá além do restauran-
te uma pequena loja de conveniência; Vilma diz que esteve lá no
final de semana e que há um trailer no local do restaurante e
também que o tablado de madeira em frente ao restaurante está
mal conservado e sendo invadido por mato, Fernando diz que
tem um trailer abandonado lá há muitos anos, já foi oficiado para
retirada, mas como não foi feito ele tomou as providências pos-
síveis para a retirada o mais rápido possível; quanto á conser-
vação, ele diz que a construtora deverá entregar tudo em con-
dições de uso. Fernando revisa o que foi autorizado oficialmen-
te na presente licitação fazendo uma pequena explanação so-
bre cada um dos itens, o valor total R$ 1.377.577,09 planeado
pelo Decon, que está sendo licitado. Vilma pergunta sobre
paisagismo, é explicado que a verba do DADE não permite esse
item. Perguntados sobre o prazo de entrega dessas obras,
Fernando diz que a licitação está analisando os questionamentos
das empresas, fase de habilitação, 360 dias para entrega da
obra,  após a aprovação é o padrão do DADE, cada projeto vai

" Projeto de Lei nº 117/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá outras providências (R$ 31.000,00 Secreta-
ria Mun. de Assistência e Desenvolvimento Social
" Projeto de Lei nº 118/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recur-
so municipal mediante termo aditivo ao convênio 031/2014, a San-
ta Casa de Misericórdia de Avaré, e adota outras providências
" Projeto de Lei nº 119/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Acrescenta o Parágrafo Único ao Artigo 2º, da Lei
Municipal nº 1696, de 25 de junho de 2.013 e dá outras providên-
cias (vale alimentação)
" Projeto de Lei nº 120/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (R$ 110.000,00 - Secr. Mun. de
Assistência e Des. Social)
" Projeto de Lei nº 121/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que
especifica e dá outras providências (R$ 265.000,00 -  Secreta-
ria Mun. de Planejamento e Transportes)
" Projeto de Lei nº 122/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Município de Avaré a firmar termo de permis-
são de uso do Parque de Exposições "Dr. Fernando Cruz Pimentel",
com o Sindicato Rural de Avaré, para a realização da 49ª Exposi-
ção Municipal Agropecuária de Avaré - EMAPA, no período de 10
a 15 de setembro de 2014 e dá outras providências
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ser feito conforme a possibilidade, Sandra questiona os prazos
porque em alguns casos são 5 anos para término; Sueli diz que
cada obra tem um prazo, depende do tamanho da obra muitas
vezes, quem determina o prazo é a técnica de execução,
Fernando disse que quer definir o cronograma após a licitação
para ver se cada item pode ser entregue à medida que for
terminado. Fernando diz que essa obra é uma necessidade e
sua finalização um marco para retomar a importância do cam-
ping de Avaré. Um participante questiona o "estância turística",
onde é turístico, a represa ou a cidade? Fernando explica que o
município tem esse título, mas tudo tem que ter atenção e inves-
timento, não apenas a represa.  Fernando faz uma rápida expli-
cação sobre a segurança, diz que há um problema de efetivo de
batalhão, foi construída agora  uma torre que possibilita a comu-
nicação da polícia com o batalhão na cidade, toda essa parte de
segurança está sendo adequada e melhorada, é pedido que
seja implementada principalmente no verão.  Fernando fala so-
bre os resíduos de verba do ano passado, cerca de 10% do
valor do ano passado que foram contingenciados no ano pas-
sado pelo governo estadual e que agora pode apresentar um
projeto nesse ano para uso do residual, que está na faixa de
340 mil reais, a proposta dele (secretaria turismo) é usar esse
dinheiro para complementar o que foi retirado do projeto do Cam-
ping. Um participante propõe o uso desse valor para a praça
Romeu Bretas, que ele acredita precisa mais dessa verba.
Lambertus acha pertinente a proposta do secretário para uso
desse residual de forma a cumprir o projeto inicial de reforma do
camping, ele diz que poderemos votar o uso dessa verba hoje
dentro do projeto do camping. Lambertus questiona quem é con-
tra e apenas o vereador David Cortez se manifesta contra, por
acreditar na terceirização do Camping - aprovada a verba e o
uso do residual do ano passado como complementação.
Fernando se comprometeu a fazer o estudo, mas não pode
deixar passar essa oportunidade de usar o dinheiro do DADE.
Ailton faz suas considerações sobre a questão de dilapidação
do patrimônio público, ele não é contra um local com parque
aquático, mas não obrigatoriamente no camping municipal, ela
acha importante fortalecer o patrimônio público, preservando-o.
Sandra concorda com um parque aquático no município, mas ela
também acha que há espaço na represa para um empreendi-
mento privado; várias outras manifestações a favor desse pro-
jeto de forma particular. Fernando apresenta a nova equipe da
Secretaria do Turismo. Sandra (Costa Azul) fala sobre as ne-
cessidades do Costa Azul que estão além da "beleza" do turis-
mo, Lambertus pede que seja falado sobre isso após o próximo
item que é o projeto de revitalização da praça Romeu Bretas
(praça da Concha), ele discorre sobre os valores definidos para
o uso da verba do DADE, também fala que inicialmente foi defini-
do como "concurso de ideias" e a prefeitura achou por bem
fazer ela mesma o projeto, tem que ser decidido se aceitamos o
projeto ou se voltamos à questão original do concurso de ideias.
Fernando fala que o setorial de turismo já pedia uma adequação
para o artesanato do município, hoje a Concha é a sede da
secretaria de Turismo, e a nova destinação da área com
lanchódromo, artesanato e PIT, Fernando fala sobre a necessi-
dade de se pensar muito bem essa questão pois a praça é um
ponto central da cidade. Ailton pede a palavra, ele explica que o
Condephac é contra a fixação de um comércio ambulante, hoje
a cidade tem a "perenização" do tal comércio ambulante, preju-
dicando inclusive o comércio estabelecido; Lambertus diz que
isso e outras atividades estão sendo discutidas na revisão de
Plano Diretor. Não há material visual, João Dalcim faz a apresen-
tação em pranchas impressas, explicando ponto a ponto do
projeto que foi desenvolvido pela prefeitura, isso dificulta muito
a visualização pela audiência, Angela coloca que sem uma pro-
jeção com perspectivas e vistas de forma mais leiga as pessoas
presentes não podem ter uma ideia real de como vai ficar o local
e as novas construções, João comenta que o prazo é exíguo e
que não há tempo para fazer outra reunião, Angela comenta que
a população é o cliente e tem que entender o projeto, nem que
tenhamos que perder o prazo. Lambertus também acha que
embora os artesãos sejam os usuários, temos que ver o projeto
como um todo. A audiência concorda que a explanação foi sufi-
ciente para a compreensão dos presentes, independente da
apresentação de planilhas em 3D; João diz que a área de inter-
venção se limita à ocupada hoje pelos toldos verdes que exis-
tem hoje; Fernando acha que todos tem que se manifestar sobre
o assunto. Sandra pergunta como ficaria a questão do concur-
so de ideias, Fernando diz que isso é muito complicado enquan-
to isso o projeto feito pela prefeitura está aqui e pode ser con-
sultado e opinar sobre ele, pode ser que essa opção inviabilize
o projeto para essa gestão. Dario, presidente do Condephac,
fala que não há intenção em bloquear nada, apenas ordenar e
preservar a cidade, ele questiona se a parte da ampliação é de
vidro, que vai obstruir a visão da Concha que é tombada e os

presentes não podem decidir aqui num numero pequeno, ama-
nhã terá reunião e só então, o grupo poderá definir sua posição.
Fernando insiste que se dê a palavra aos artesãos que utilizam
o espaço e não se feche a questão nesse momento,  João diz
que hoje já não se enxerga a Concha porque as árvores impe-
dem essa visão e não podem ser cortadas. Ailton segue a dis-
cussão sobre as árvores e pergunta quantos quiosques serão
destinados ao artesanato, Fernando diz que a quantidade é a
mesma de hoje, vão ser ampliados os banheiros, dois serão
deixados como lanches e o ultimo seria definido o uso para
outros artesãos, Ailton diz que a decisão do Condephac é inde-
pendente da audiência pública e podem apresentar uma nova
solução. Sandra também pergunta sobre a forma de apresenta-
ção se pode ser visto em uma nova ocasião. Um participante
questiona sobre a oportunidade única de discutir o projeto e
juntar as pessoas para tanto, porque não discutir em cima do
projeto existente? Se deixar para depois pode-se perder a chance
de fazer algo novo na cidade. João faz uma revisão de como
surgiu o "lanchodromo", os quiosques surgiram para eliminar os
trailers que se acumulavam no local. Lambertus coloca em vota-
ção se vai se continuar com o projeto apresentado ou um "con-
curso de ideias" como foi definido em audiência pública anterior,
João diz que o custo desse tipo de concurso é inteiramente da
prefeitura. Angela coloca que no momento que foi definido sobre
isso na outra audiência pública não havia ninguém que pudesse
instruir sobre esse assunto e que só uma nova audiência públi-
ca como essa pode mudar isso. A presidente da associação dos
artesãos é a favor de levar à frente esse projeto apresentado,
Fernando também acha que a praça tem que ter vida e o artesa-
nato é esse caminho. Lambertus volta à questão do projeto ou
concurso de ideias, não havendo ninguém contra, fica aprova-
do a continuação da discussão do projeto apresentado hoje que
ainda vai passar pelo crivo do Condephac. Ele expõe os proble-
mas existentes hoje da aplicação das verbas do DADE em vári-
as obras inacabadas ou mal feitas na cidade; ele pede cuidado
no projeto, na apresentação dele para uma audiência pública,
ele propõe que se aprove o projeto sujeito a interferência do
Condephac e que isso não tenha que passar por nova audiência
pública. Tutty propõe que se faça junção de dois em dois dos
quiosques, João rebate que isso provoca um impacto maior do
ponto de vista do patrimônio histórico. Fernando diz que tem que
se olhar o projeto e sua aplicação como um todo, incluindo o
visual e seu impacto para a população passante e para o turis-
mo. Ailton defende a posição do conselho do patrimônio com
relação ao projeto, há interesse em ver a cidade melhorar, vão
analisar na reunião específica. Fernando diz que em outra opor-
tunidade serão resolvidos os usos, concessões, etc,  sobre os
espaços. Lambertus coloca em votação essa proposta de apro-
vação do projeto com ressalva do Condephac que deverá ser
amanhã, para a qual estão todos convidados. Lambertus tam-
bém agradece a presença de todos e avisa da próxima reunião
do Comtur, encerra a reunião as 21h40.
A presente ata foi elaborada por Angela Golim e vai assinada
pelo presidente Lambertus J.A.v.H.Heijmeijer e Vilma  Zanlucchi,
Secretária Executiva.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

CONVITE   AUDIÊNCIA PÚBLICA
MCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ n.º 19.657.432/0001-
06, com sede ao Largo São João, nº 09 faz saber e convida toda
a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que apresentará o Estu-
do de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) que tem por finalidade a
implantação de novo empreendimento denominado
GREENVILLAGE MALL, a ser edificado à Av. Prefeito Paulo Araujo
Novaes, 05,  em atendimento a LC n.º 154/2011 (Plano Diretor).
Data:  14/08/2014 às 19 hrs.
Local: Câmara Municipal de Avaré - Av. Misael Eufrásio Leal, 999
- Avaré - SP.
Material disponível em: http://pt.slideshare.net/angelagolin

http://www.terraverdeimoveis.com.br
Avaré, 31 de julho de 2014.

MCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 4000525-35.2013.8.26.0073 O(A) Doutor(a)
Luciano José Forster Junior, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de Avaré, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quanto o
presente virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sam, em especial o requerido ALLAN MARTINS LOPES FONSE-
CA, brasileiro, maior, portador do RG: 43.205.830-8 e do CPF:
366.022.198-8, que perante este Juízo da Segunda Vara Cível
desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Proce-
dimento Ordinário, proc. 4000525-35.2013.8.26.0073, promovi-
da por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA;
tendo o seguinte pedido na petição inicial:- A autora celebrou
com o requerido contrato de prestação de serviços educacio-
nais para o curso EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHERALADO, cursan-
do sua graduação nos anos de 2006 a 2010, mas, no entanto,
deixou de efetuar os pagamento de um acordo formalizado em
01 de março de 2.010, sendo tal débito parcelado em uma entra-
da de R$ 900,00 com vencimento para o dia 04/03/2010 e 48
parcelas no valor de R$ 160,55 cada uma, com vencimentos
entre o dia 04/04/2010 a 04/03/2014. O valor atualizado do débi-
to acima referido totaliza R$ 10.940,42 (dez mil novecentos e
quarenta reais e quarenta e dois centavos), que foi corrigido
monetariamente até a data da propositura da ação. Assim, re-
quer a citação do requerido, para que pague o valor, no prazo
legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao
final seja julgada procedente a ação, com a condenação da
requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente
atualizado, com correção monetária desde o ingresso da ação,
juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios,
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente
pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 10.940,42 (dez mil novecentos e
quarenta reais e quarenta e dois centavos). Nestes termos P.
Deferimento. Av., 25/02/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira
OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/
SP 92.781. declarando que o requerido encontra-se em lugar
incerto em não sabido, determinando a citação por este edital.
CIENTIFICIANDO-O que o prazo para contestação será de quin-
ze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as
penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. E para que não se
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixada
uma das vias no átrio do Forum. Avare, 30 de junho de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 4000500-22.2013.8.26.0073

O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos
quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possam, em especial a requerida ANA PAULA DE ARAÚJO,
brasileira, maior, portadora do RG: 29.433.451-8 e do CPF:
256.830.278-02, que perante este Juízo da Primeira Vara Cível
desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedi-
mento Ordinário, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCA-
CIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição inicial é o
seguinte:- A autora celebrou com o requerido contrato de presta-
ção de serviços educacionais, nos anos letivos de 2007 a 2010,
onde frequentou e esteve devidamente matriculada no Curso de
PEDAGOGIA LICENCIATURA, mas, no entanto, deixou de efetuar
os pagamento o pagamento de duas parcelas de um acordo fir-
mado em agosto do ano de 2010, no valor de R$427,60, cada e
cinco mensalidades no valor de R$210,00 com vencimentos entre
agosto a dezembro de 2010, sendo que tal débito totaliza R$
2.832,70 que foi corrigido monetariamente até a data da propositura
da ação. Assim, requer a citação da requerida, para que pague o
valor, no prazo legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo
legal, e que ao final seja julgada procedente a ação, com a conde-
nação ao pagamento do valor acima citado, devidamente atualiza-
do, com correção monetária desde o ingresso da ação, juros de
1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios, tudo
calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alega-
do por todos os meios admitidos em direito, especialmente pelo
depoimento pessoal do requerido, sob pena de confesso. Dá-se
à causa o valor de R$ 2.832,70. Nestes termos P. Deferimento.
Av., 02/12/2013 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira Declarando que
o requerido encontra-se em lugar incerto em não sabido, determi-
nando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-A que o prazo
para contestação será de quinze (15) dias. É o presente edital
expedido na forma e sob as penas da lei, com prazo de vinte (20)
dias. E para que não se alegue de futuro, ignorância, foi expedido
o presente e afixado uma das vias no átrio do Forum. Avare, 10 de
abril de 2014.



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0012220-25.2011.8.26.0073 - Ordem: 2799/11 O
Doutor Luciano José Forster Junior, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER à requerida Fabiane Aparecida Gonçal-
ves, CPF 310.359.258-26, RG 43.150.494, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Fundação
Regional Educacional de Avaré - FREA, alegando em síntese: A
autora celebrou contrato de prestação de serviços educacio-
nais com a requerida, para o curso de Letras, para o ano letivo
de 2003, conforme comprova o contrato assinado nesse perío-
do, mas, lamentavelmente deixou de pagar as respectivas men-
salidades, tendo procurado a fundação apenas em 2007, onde
firmou parcelamento do débito, que infelizmente não foi cumpri-
do, cujo montante, devidamente atualizado até a propositura da
ação é de R$3.656,86. Encontrando-se a requerida em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos, pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados
pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Dr.
Paulo Gomes de Oliveira, 57, Braz - CEP 18701-030, Fone: (14)
3732-0730, Avaré-SP. Avaré, 15 de julho de 2014. Eu, Peterson
Nunes - Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Júlio Jorge de
Oliveira - Escrivão Judicial, conferi. (a) Luciano José Forster
Júnior Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 4000850-10.2013.8.26.0073 O(A) Doutor(a) Fa-
brício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PHAGNER BARBO-
SA PRESTES DE OLIVEIRA, CPF 342.652.228-46, RG 416919121,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordi-
nário por parte de FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE
AVARÉ - FREA, alegando em síntese: Ser credora do requerido
Phagner Barbosa Prestes de Oliveira, das mensalidades em atra-
so, no valor devidamente atualizado de R$10.661,91 (dez mil
seiscentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s)
ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Advertindo ainda que a contestação é o momento
peremptório para a juntada de documentação inerente à com-
provação de suas alegações, artigos 396 e 397 do CPC. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei,
sendo este Fórum localizado na Praça: Paulo Gomes de Oliveira,
57, Centro - CEP 18701-030, Fone: (14) 3733-8989, Avare-SP.
Avare, 18 de julho de 2014.

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVITE PARA REUNIÃO DE REVISÃO E AUDI-

ÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR

Ficam, por meio deste, CONVIDADOS os Conselheiros do Con-
selho Municipal do Plano Diretor - CMPD, bem como a sociedade
civil em geral, para REUNIÕES DE REVISÃO e AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA DO PLANO DIRETOR a se realizarem na próxima semana nos
dias, locais e horários especificados abaixo:
- 11/08 (segunda-feira) - 19:00h - AREA
- Zoneamento
- 12/08 (terça-feira) - 19:00h - Câmara de Vereadores
- 2ª Audiência Pública - Assistência Social, Educação e Saúde
- 13/08 (quara-feira) - 19:00h - AREA
- Plenária mensal

Eduardo Augusto Zanella
Presidente do CMPD

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam os Conselheiros do CMPD - Conselho Municipal do Plano
Diretor CONVOCADOS para REUNIÃO ORDINÁRIA que se reali-
zará no próximo dia 13 de agosto  de 2014 (quarta-feira) às
dezenove horas na sede da AREA, localizada à Rua dos Enge-
nheiros, 26.
Pauta da Reunião:
1)    Comunicações do Presidente;
2)    Aprovação da ata da reunião de 15/07/2014 enviada por
correio eletrônico;
3)    Apontamentos da Secretaria
4)    Distribuição de Processos
5)    Deliberação de Processos
I. Processo CMPD n° 186/2014 - Celso Roberto Quintiliano - lega-
lidade da construção de Campo de Futebol na Rua Copenhagem
- relator: Lambertus - integrantes: Rodrigo, Angela e Tutty
II. Processo CMPD n° 187/2014 - Vera Lucia Camargo Mula -
inclusão no perímetro urbano das áreas com matrículas: 23700
- 23978 e 24494 - relator: Lambertus - integrantes: João Dalcim,
Cesar, Carlos, Ludmilla
6) Assuntos de Interesse
As reuniões do CMPD são abertas à população.

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA
PRESIDENTE CMPD

Termo de cooperação Entre MPT e CEREST
Prezados(as) Coordenadores(as),
 A Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho/ Cerest Estadual
do Centro de Vigilância Sanitária em conjunto com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) da Promotoria Regional do Trabalho
da 15ª região está organizando reunião para discutir Termo de
Cooperação entre os Centros de Referência em Saúde do Tra-
balhador do Estado de São Paulo e o MPT (Termo em anexo).
A reunião está agendada para o dia 19 de agosto de 2014 das
10hàs 13, no auditório do CVS, à Av. Dr. Arnaldo, 351 - Anexo III
- 1º andar.
Solicitamos confirmação de presença neste endereço eletrônico.
Atenciosamente

Rosemairy Norie Inamine
DVTS/CEREST/CVS

Decreto nº 3.968, de 07 de agosto de 2014.
(Reorganiza o Conselho Municipal do Idoso.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Art. 1º - Fica REORGANIZADO, na forma abaixo, e nos termos
da Lei Federal nº 8.842/04 e da Lei Municipal nº 33, de 11 de
março de 1997, o Conselho Municipal do Idoso:-
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Representantes do Gabinete do Prefeito
Titular:- Maria Aparecida Dias Barreto
Suplente:- Vilma Aparecida Borges Quintiliano
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular:- Hilda Gambini Uiema
Suplente:- Fabiana Gusson Maróstica
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
Titular :- Ana Carolina M. Rosa
Suplente:- Márcia Pinheiro da Silva
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular:- Clayton Falanghe Macário
Suplente:- Alexandre Faustino
 Represent antes da Secret aria Municip al de Turismo
Titular:- Fernanda Fogaça dos Santos
Suplente:- Fernando Peixoto Alonso
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:- Kátia Regina Fernandes
Suplente:- Jorge José Bizarro
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:- Soraya Maria da Conceição Padredi
Suplente:- Suzely Dainezi
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Representantes dos Grupos Organizados da 3ª Idade
Titulares:- Maria Celia Moreira
                 Geny de Araujo Junqueira
                 Maria do Carmo F. Vona
Suplentes: Martinho Pereira Anunciação
                  José de Oliveira Abarey
Representantes de entidades ou associações dedicadas
ao Trabalho com idosos
Titulares:- Lucia de Souza Pinto
                 Jacqueline Luz Vicente Daniel
                 Orlando Cruz Deolim
                 Marta da Silva Oliveira

Decreto nº 3.943, de 10 de julho de 2014.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR
((Dispõe sobre denominação de vias públicas do Loteamento

Jardim Dona Laura.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas do Loteamento
Jardim Dona Laura, nesta cidade, abaixo descritas:-
RUA 1 - Passa a denominar-se: RUA MARCELO MARIANO DE
ALMEIDA "MARCELO CHEBRA";
RUA 2 -  Passa a denominar-se : RUA MATEUS SUGIZAKI;
RUA 3 - Passa a denominar-se: RUA JAIR MARIOTTO "PICASSO";
RUA 4 - Passa a denominar-se: RUA PEDRO PARRA ALONSO JUNIOR;
RUA 5 - Passa a denominar-se: RUA MANOEL MARQUES;
RUA 6 - Passa a denominar-se: RUA MARIA ALVES SIQUEIRA;
RUA 7-  Passa a denominar-se: RUA LUIZ ANTONIO INNOCENTE.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de julho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.967, de 05 de agosto de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 104/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL no
valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para atendimento de
despesas oriundas para realização da I Copa de Ginástica do
Estado de São Paulo, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos específicos provenientes
de repasse do Governo Estadual - Secretaria de Esporte, Lazer
e Juventude.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

DECRETOS

Suplentes:- Ana Flávia Gabriel
                  Vilma Enz Rino
                  Maria Helena Monteoliva Veiga
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Decreto nº 3.966, de 1º de agosto de 2014.
(Organiza a Comissão Organizadora do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2014).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º - Fica organizada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo 2014:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO - Presidente;
BENEDITO DA SILVA - Vice-Presidente;
ROSIMARY DA SILVA GONÇALVES - Tesoureiro;
ADRIANA P. FERREIRA TAMASSIA - Membro;
ALEXANDRE FAUSTINO - Membro.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.969, de 07 de agosto 2014.
(Dispõe sobre denominação da Casa de Passagem.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Art. 1º. Fica denominada Casa de Passagem "Dr. Antonio Ferreira Inocêncio", o antigo Albergue
Municipal.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Lei Complementar nº 199, de 05 de agosto de 2014
  (Dispõe sobre alteração da lei Complementar nº 97/2009, alterada pela Lei Complementar nº 157/2011)

Autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 101/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições
que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Ficam criados, no âmbito da Administração Direta do Município, conforme anexos I e II,
parte integrante dessa Lei, 24 (vinte e quatro) Empregos Públicos de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - USF, que passam a integrar o anexo I da Lei Complementar nº 97, 12 de maio de 2009,
alterada pela Lei Complementar nº 157, de 18 de outubro de 2011.
Art. 2º - Ficam fazendo parte integrante desta Lei os anexos I e II, contendo as atribuições dos
empregos.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 198, de 05 de agosto de 2014
Dispõe sobre a alteração do Anexo I - referente aos cargos de Ajudante de Manutenção e
Operador de Máquinas - da Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010, dá outras

providências.

Autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 102/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições
que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Fica alterado o número de cargos de provimento efetivo de Ajudante de Manutenção e
Operador de Máquinas, da forma abaixo relacionada no Quadro de Pessoal dos Servidores
Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, constantes do Anexo I da Lei Complementar
nº 126, de 02 de junho de 2010.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei Complementar nº 200, de 06 de agosto de 2014
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 131, da Lei Complementar nº 38, de 12 de junho de 2003

Autoria: V er. Francisco Barreto de Monte Neto
(Projeto de Lei Complementar nº 95/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições
que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei,
Art. 1º: O artigo 131 da lei Complementar nº 38, de 12 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido
do parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 131- ...
Parágrafo único: As edificações acima de 500 m2 e as que porventura vierem a atingir a referida
metragem deverão ser dotadas de sistema de armazenamento de águas pluviais, devendo ser
observado o estabelecido na NBR 15527.
Art. 2º: Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410
Ao ligar , tenha em mãos p apel, canet a e o cartão de matrícula

da Unidade de Saúde onde deseja se atendido.
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GESTÃO
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A Prefeitura por meio do
seu Departamento Munici-
pal de Trânsito recuperou
uma máquina de jateamen-
to de tinta a pressão para si-
nalizar vias públicas. Desde
2012, o equipamento estava
sem manutenção e inutiliza-
do. O uso da máquina agiliza
os serviços e proporcionar
mais qualidade na pintura vi-
ária da cidade. Com esta fer-
ramenta de trabalho, os ser-
vidores do setor conseguem
trabalhar durante todo o dia

Prefeitura recupera máquina
de sinalização de trânsito
Equipamento garante economia e
agilidade na pintura de vias públicas

com apenas 18 litros de tin-
ta. Para o reparo, a Prefeitu-
ra investiu cerca de R$ 6 mil.

A máquina já está sendo
utilizada para sinalização
horizontal em diversos tre-
chos de ruas. Nesta semana,
a Prefeitura restaurou a fai-
xa de pedestres na Avenida
Major Rangel, em frente ao
posto do Poupatempo. Para
os próximos dias, já está pro-
gramada uma série de ser-
viços em diversos pontos da
cidade.

Redutores de
velocidade

A Prefeitura também está implantando redutores
de velocidade em alguns trechos urbanos em que os
índices de acidentes são mais frequentes. A medida
vem sendo executada após aprovação do Conselho
Municipal de Trânsito. Foram instalados redutores na
Rua Minas Gerais e na Rotatória da Avenida Espanha.

MAIS SEGURANÇA

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410


