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Novo prédio do Centrinho será
entregue no dia 16

Prefeitura entrega obras
e melhorias à população

Confira os eventos da programação de aniversário nas páginas 10 e 11

EDUCAÇÃO SAÚDE

Médico atende em nova ala
da UBS do Jardim Brasil

Barra Grande
recebe o Avaré Viva!

neste sábado

LAZER E SERVIÇOS

Página 9

Exposição terá shows, parque de diversões, praça de alimentação e rodeio. Pagina 20



AVARÉ, 06 DE SETEMBRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6842

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. 3732-4597
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

06 Bem Vindo Turista! 09h Posto de Informações Turísticas
06 e 07 Viva O Largo São João 19h30 Largo São João
07 Encontro de Violeiros 16h Museu do Automóvel
07 Hasteamento de bandeiras

Dia da Independência 8h Paço Municipal
02 a 14 Mostra Fotográfica “Conheça

o Polo Cuesta” 09 às 17h PIT, na Praça Prefeito Romeu Bretas
06 Avaré Viva! 14H Barra Grande
06 e 07 II Festival de Bochas Flávio

Alves Ferreira da Silva 8h30 Cancha de Bocha da AAA
10/09 2º Circuito de Atletismo

Adaptado 08h Pista do Campo Municipal
11/09 Inauguração Biblioteca Ramal

em Braile 11h Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

12/09 28º Aniversário da Casa de
Artes e Artesanado 15h Casa de Artes e Artesanato

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob
nº 17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

O CONTEÚDO DOS ATOS OFICIAS PUBLICADOS SÃO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DEP ARTAMEN-
TOS QUE OS EXPEDEM.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | publicacoes@avare.sp.gov.br

EDIÇÃO - Lucas Mota - MTB 46597/SP
REDAÇÃO - Luis Fernando Santos | Lívia Granato
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APARECIDA RODRIGUES PANCHONE
*03/04/1948 +29/08/2014
MAURÍCIO GONÇALVES
*18/10/1970 +29/08/2014

MARTHA APPARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA
*22/07/1933 +29/08/2014

HILDETE DE JESUS REIS FEITOSA
*03/10/1938 +29/08/2014

MARIA GARCIA DE OLIVEIRA
*20/05/1938 +30/08/2014

PEDRO SANTOS ALMEIDA
*11/06/1959 +30/08/2014

LUIZ AUGUSTO VICENTINI
*08/05/1946 +31/08/2014

MARIA ZAIRA PEREIRA LEONEL
*08/04/1952 +31/08/2014
ALBERTO RODRIGUES
*08/04/1939 +31/08/2014

ANGELITA BATISTA DE SOUZA
*10/07/1972 +31/08/2014

MARIA DE LURDES JORGE NOUER
*06/10/1926 +31/08/2014
ALICE FONSECA ARCA
*06/12/1924 +31/08/2014

LUCAS FERNANDES FOGAÇA
*29/05/1994 +01/09/2014

LUIZ FARIA GUIMARÃES SOBRINHO
*24/07/1946 +02/09/2014

CLARISSE INÁCIA  DA SILVA BRANBILA
*06/05/1956 +03/09/2014

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

20/08/14 A 27/08/2014



JUSTIFICATIVA

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, 5995/2014
Valor : R$  58.300,00
Avaré, 06 de setembro 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 material de
construção, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o
material é necessário para reparo na parte hidráulica e esgoto
da EMEB Prof. Clarindo Macedo.
Fornecedor  Brabancia Com. De Materiais para Construção Ltda
Empenho(s) : 11254/2014
Valor : R$ 51,70
Avaré, 06 de setembro 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$ 5.062,50
Avaré,  06 de setembro 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 para a Educação Infantil, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para atendimento do bom andamento
da municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho : 8209, 10013/2014
Valor : R$ 3.434,55
Avaré, 06 de setembro 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
para pagamento para fornecimento de luvas de borracha
antiderrapante para limpeza, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para atendimento  das Unidades de Educação Infantil  e
Ensino Fundamental da municipalidade.
Fornecedor: HC Suplimentos Ltda Me
Empenho(s): 10012, 10013, 10014/2014
Valor : R$ 2.198,27
Avaré, 06 de setembro 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 dedetização,
desratização, limpeza e higienização de reservatório de água,
tal quebra de ordem cronológica se justifica para atendimento
das EMEbs de Educação Infantil.
Fornecedor  Simone Aparecida de Souza Lima
Empenho(s) : 9175, 9173/2014
Valor : R$ 7.332,84
Avaré, 06 de setembro 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
Empenho(s) : 8393, 10740/2014
Valor : R$ 2.776,76
Avaré, 06 de setembro 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 : 11178/2014
Valor : R$ 6.001,56
Avaré, 06 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Minargi & Oliveira Decoradores Ltda,  ref. Semanário
Oficial,  edição número  683,  de 30/08/2014:
Onde se lia:

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 cortinas em tecido
Gorgurão, tal quebra de ordem se faz necessária para atendi-
mento da S.M.E Creche Carolina Puzziel e EMEB Prof. Carlos
Papa, pois as existentes se encontram em estado precário.
Fornecedor : Minardi & Oliveira Decoradores Ltda
Empenho(s) : 7649, 7650/2014
Valor : R$ 4.896,70
Avaré, 30 de agosto de 2014.
PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
Agora se lê:

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
cortinas em tecido Gorgurão, tal quebra de ordem se faz
necessária para atendimento da S.M.E Creche Carolina Puzziel
e EMEB Prof. Carlos Papa, pois as existentes se encontram
em estado precário.
Fornecedor : Mingardi & Oliveira Decoradores Ltda
Empenho(s) : 7649, 7650/2014
Valor : R$ 4.896,70
Avaré, 06 de setembro 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    carnes, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para confec-
ção de refeições para a merenda escolar.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos Eireli ME
Empenho(s) : 6502, 6499/2014
Valor : R$ 19.443,49
Avaré, 06 de setembro 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 pagamento de taxa de inscrição para participação do
campeonato, tal quebra de ordem cronológica justifica-se, pois a refe-
rida solicitação é para a participação de um atleta da SEME no campe-
onato da Federação Paulista de Levantamento Básico do Interior.
Fornecedor : Federação Paulista de Levantamentos Basicos do Int.
Empenho(s) : 11261/2014
Valor : R$  400,00
Avaré, 06 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Cirúrgica Nova Era Com. Prods Médicos e Ort. Ltda ,  ref.
Semanário Oficial,  edição número  682,  de 23/08/2014:
Onde se lia:

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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de soluções especificas, tal
quebra de ordem cronológica se justifica , pois a aquisição de solu-
ções especificas  são de necessidade para o Centro de Saúde.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenho(s) : 9855, 9858/2014
Valor : R$ 350,00
Avaré, 23 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
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 soluções espe-
cificas, tal quebra de ordem cronológica se justifica , pois a
aquisição de soluções especificas  são necessárias para aten-
dimento do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenho(s) : 9855, 9858/2014
Valor : R$ 350,00
Avaré, 06 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 cotas de gás,
tal quebra de ordem cronológica se justifica para atendimento
das Unidades  atendidas pela Secretaria Municipal da Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, Pronto Socorro Municipal, Centro
de Saúde I, USF IV Carlos Apdo Bandeira, USF V Plimec e para
uso na cozinha do Centro Administrativo Municipal.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli
Empenho(s) : 9448, 9506, 9512, 10900, 10901, 10902, 10737,
10738, 10739/2014
Valor : R$ 709,95
Avaré, 06 de agosto de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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 reforma, ampliação e adequa-
ção do Cei “Geraldo Benedete, tal quebra de ordem cronológica
se justifica, pois os serviços  é de suma importância para a
melhor atendimento às crianças da creche.
Fornecedor : Euro Construtora Ltda EPP
Empenho : 8242/14
Valor : R$ 60.704,64
Avaré, 06 de setembro 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 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, 06 de setembro 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 de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv.de Prapaganda/Publi-
cidade ltda
Empenhos : 11426/2014
Valor : R$ 1.235,00
Avaré, 06 de setembro 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 placas para inau-
guração.
Fornecedor : DTLPlacas-Comércio de Brindes e Gravações Ltda
Empenhos : 11417/2014
Valor : R$ 7.735,00
Avaré, 06 de setembro 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 oxigênio medi-
cinal Gás cilindro T 10 m³ , tal quebra de ordem cronológica se
justifica, pois os cilindros e oxigênios são de extrema necessi-
dade para os pacientes.
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 3406, 12112/2014
Valor : R$ 55.642,80
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show com a Dupla Victor
e Léo no dia 10 de setembro de 2014 durante a 49ª Exposição
Municipal, Agropecuária, Comercial e Industrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : Vida Boa Shows e Eventos Ltda
Empenhos : 11322/2014
Valor : R$ 190.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show com o cantor Luan
Santana no dia 11 de setembro de 2014 durante a 49ª Exposição
Municipal, Agropecuária, Comercial e Industrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : L.S. Music Produções Artísticas Ltda
Empenhos : 11311/2014
Valor : R$ 220.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show com o cantor Lucas
Lucco no dia 12 de setembro de 2014 durante a 49ª Exposição
Municipal, Agropecuária, Comercial e Industrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : Lucco – Produções Artísticas Ltda
Empenhos : 11445/2014
Valor : R$ 200.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show com a Dupla Jads e
Jadson no dia 13 de setembro de 2014 durante a 49ª Exposição
Municipal, Agropecuária, Comercial e Industrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : Jads e Jadson Produções Artísticas Ltda
Empenhos : 11446/2014
Valor : R$ 140.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show com a Dupla serta-
neja Fernando e Sorocaba no dia 14 de setembro de 2014 du-
rante a 49ª Exposição Municipal, Agropecuária, Comercial e In-
dustrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : F & S – Produções Artísticas Ltda
Empenhos : 11447/2014
Valor : R$ 250.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendimen-
to contratual para a realização de Show com o cantor Fernandinho
no dia 15 de setembro de 2014 durante a 49ª Exposição Municipal,
Agropecuária, Comercial e Industrial de Avaré - Emapa.
Fornecedor : Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda
Empenhos : 11310/2014
Valor : R$ 65.000,00
Avaré, 06 de setembro 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 prestação de serviços de plan-
tões médicos no Pronto Socorro, essenciais ao atendimento das
necessidades básicas da população.
Fornecedor : Gamp – Grupo de Apoio a Medicina Preventiva
Empenhos : 325/2013
Valor : R$ 351.345,50
Avaré, 06 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

01 de SETEMBRO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento de:
 ALBERTO RODRIGUES
MARIA ZAIRA PEREIRA LEONEL
ANGELITA BATISTA DE SOUZA
IDALINA CÂNDIDA ALVES
HILDETE DE JESUS REIS FEITOSA
MARIA GARCIA DE OLIVEIRA
MARTHA APPARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA
ALICE FONSECA ARCA
MARIA DE LURDES JORGE NOUER

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 por
meio da Secretaria da Saúde envie a esta Casa de Leis, uma
relação completa constando os nomes de todos os profissionais
médicos que atendem pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva
e à Segurança Pública - GAMP -  desde o início do contrato, tendo
em vista que no dia 12 de agosto pp. enviei à Secretária da Saúde
Senhora Vanda Nassif o Ofício nº 64/2014, e até o presente
momento não obtive resposta. Cópia do ofício, anexa.
 -REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja consignado em ata de nos-
sos trabalhos, "VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES"
aos Empresários: Chico Medeiros e Rafael Alves, pela
reinauguração em grande estilo do Restaurante e Lanchonete
Castelinho, localizado na rotatória que dá acesso a SP 255, no
trecho da Avenida Celso Ferreira da Silva. REQUEIRO ainda mais
dessa manifestação, dê ciência do deliberado aos Empresários,
extensivo aos demais Funcionários do Restaurante Castelinho.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado com Votos de
Parabenização à Secretaria Municipal de Cultura, nas pessoas
do Secretário Gilson Câmara e do Sr. Carlos Alonso pela realiza-
ção do Sarau caipira, que acontecem todas as últimas quartas-
feiras de cada mês, divulgando a música sertaneja e os valores
musicais da nossa terra.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado com Votos de
Parabenização ao Grupo Pacaembu, extensivo aos seus par-
ceiros Rigocred, Caixa Econômica Federal, Sincomerciários e
Prefeitura Municipal de Avaré, pelo lançamento do empreendi-
mento Residencial São Rogério II, realizado na quinta-feira pas-
sada, dia 28 de agosto. Justifica-se tal propositura, pois serão
construídas 654 casas que proporcionarão às pessoas que
não tem casa própria a possibilidade de morar em um imóvel bem
construído e em um bairro com a necessária urbanização.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado Sua Excelência o
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo
Dias Novaes Filho, no sentido convidar o Secretário da Fazen-
da, SR. Waldir Rodrigues Alves, para comparecer à Câmara
Municipal na próxima sessão  (08/09), com a finalidade de
dirimir dúvidas quanto ao Programa de Recuperação Fiscal -
REFIS. JUSTIFICATIVA: Sua presença será de suma importân-
cia para que os vereadores possam tirar suas dúvidas quanto
ao projeto.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado    Sua Excelência
o Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP.  Dr
Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de informar  se existe
alguma ação programada pela secretaria competente, em ra-
zão de ser o dia 10/09 o Dia Mundial de Combate ao Suicídio;
No mesmo sentido, solicito que seja oficiado o CVV, (Centro
de Valorização da Vida). JUSTIFICATIVA: Considerando o alto
índice de suicídios em Avaré,  não seria interessante nesta
data realizar ações que possam colaborar para diminuir es-
tes índices?
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-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado    Sua Excelência o
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo
Dias Novaes Filho, no sentido de fazer um estudo de transfor-
mar a área verde que margeia o córrego do Lageado, que passa
pela Praça Brasil Japão, a partir da Rua Bahia, em área para
compensação de plantio de árvores, sendo porém  necessário
que se faça muro de arrimo, como exemplo,  a Praça Brasil
Japão. JUSTIFICATIVA: O presente questionamento vem sendo
feito por munícipes que estão preocupados a destinação da-
quela área, cujas margens estão sendo destruída pela força
das chuvas, principalmente a paralela  a Av, Major Rangel.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado a Operadora de Telefonia Móvel Vivo, para
que, por meio do setor competente nos informe, quais medidas
serão tomadas referente a recepção de sinal no Distrito de Bar-
ra Grande em Avaré. Justifica-se tal propositura, a má qualidade
na recepção de sinal no referido distrito, causando grandes
transtornos uma vez que o celular hoje é um meio de comunica-
ção cada dia mais utilizado em comunidades isoladas, principal-
mente na zona rural, e os mesmo necessitam ter uma recepção
clara em casos de emergência.
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, nos informe qual o valor total
de recursos repassados ao nosso município pelo Governo Es-
tadual e Governo Federal de 2013 até o julho de 2014.
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, nos informe da possibilidade
de se fazer a instalação de iluminação pública na Rua Wenceslau
Carlos Belinato altura dos nºs 162 e 180.
-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 seguinte:
1) Quais os números de servidores públicos recebem o adicio-
nal de periculosidade?
2) O cargo de guarda municipal tem direito a receber este adicional?
3) Caso o guarda municipal tenha o direito, o porquê de não
estarem recebendo o adicional a mais de um ano?

Benedito Braz Ferreira
-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, quais as
escolas municipais que têm realizado consultas odontológicas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do
setor competente apresente a esta Casa de Leis, relatório de con-
sultas oftalmológicas realizadas para  alunos da rede municipal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do
setor competente informe  a esta Casa de Leis, quantas famílias
deixaram de ser beneficiárias do programa bolsa família neste ano
de 2014, e quais motivos fundamentaram esta exclusão.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do
setor competente informe a esta Casa de Leis, a  quantidade de
leite a ser distribuído às famílias avareenses de baixa renda.

Carlos Alberto Estati
-Considerando a atribuição de fiscalização e zelo pelo uso dos
recursos  públicos  que compete ao Poder Legislativo, bem como
a importância da mais ampla publicidade no exercício da adminis-
tração pública por imposição moral e constitucional; Consideran-
do existir  uma  Ação  Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado   de São Paulo  contra  o  Município  de Avaré, apontando
irregularidades no interior do "Parque Ecológico da Água do
Camargo Professora Terezinha Teixeira de Freitas"; Consideran-
do que essa Ação foi parcialmente julgada condenando o Municí-
pio a:  1) no  prazo  de  3  meses  adotar  providências  necessá-
rias  à  retirada  de  invasores que ocupam  irregularmente  área
do  parque; 2)  no prazo  de  1  mês,  retirar  todo  o lixo depositado
no  interior  do  parque,  encaminhando-o  para local adequado,
bem como colocar  placas  indicativas  da  proibição  de despejo
de lixo ou entulho no local; 3) no prazo  de  3 meses,  apresentar
memorial  descritivo,  mapa de demarcação, bem como cópia da
matrícula do parque; 4) nos 3 meses sucessivos, após o esgota-
mento  do prazo anterior, promover a demarcação da área; 5) nos
4 meses seguintes, após o esgotamento do  prazo  previsto  no
item  anterior,  cercar  toda  a  área  do  parque;  6) promover   a
conservação do Parque, de modo a evitar nova degradação por

ação humana  ou natural, sendo fixada  multa  diária  no  valor  de
R$ 1.000,00  no  caso  de  descumprimento de qualquer dessas
obrigações; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensa-
das as formalidades regimentais, seja oficiado  ao  Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal  da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias
Novaes   Filho,  para   que   informe  a  esta  Casa  de  Leis  quais
providencias  foram tomadas pela municipalidade visando o aten-
dimento das exigências, bem como fornecendo cópias da docu-
mentação pertinente. Do deliberado seja dada  ciência ao Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da Secre-
taria Municipal Competente informe a esta Casa de Leis, sobre a
possibilidade de estar contratando uma empresa especializada
em coleta e análises químicas ambientais, com certificação no
INMETRO, visando avaliar o nível de contaminação por
necrochorume do solo das imediações do Cemitério Municipal.
JUSTIFICA-SE a presente propositura diante da afirmação da
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB,
de que os  seus laboratórios operam  em especial,  para atender
as demandas de controle e poluição advindas de fiscalização
daquela instituição, não podendo a CETESB se comprometer em
realizar serviços para terceiros.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da
Secretaria Municipal Competente,  informe a esta Casa de Leis
sobre a possibilidade de estar retirando lixo e entulhos em gran-
de quantidade da Alameda Vicente Guazzelli na  Chácara Santa
Cecília, inclusive visando facilitar o trânsito de veículos que por
ali trafegam.

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado à Polícia Militar para
que tome ciência das condições  na qual o ônibus que transpor-
ta os estudantes da escola Coronel João Cruz e trabalhadores
que residem  no bairro Duílio Gambini, transitam com os munícipes.
São quase oitenta pessoas dentro do veículo e a superlotação
pode ocasionar acidentes graves.
-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 se existe a possibilidade
de proibir o acesso dos caminhões pesados que cortam a cida-
de para evitar o pagamento do pedágio. Justificativa: O trafego
quase que diário desses veículos, juntamente com o peso ex-
cessivo da carga, está acarretando danos ao leito carroçável
das ruas por onde trafegam.
-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 se existe algum cadastro
para o atendimento das famílias que trabalhavam no antigo lixão.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado à Secretaria Municipal
da Educação, para que tome as providências cabíveis em rela-
ção às condições na qual o ônibus que transporta os estudan-
tes da escola Coronel João Cruz transita com os alunos, pois a
imagem em anexo demonstra a superlotação do veículo, poden-
do ocasionar acidentes graves.
-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 se já foi concluída a
manutenção da Unidade Móvel Odontológica, visto que o veículo
está parado há oito meses, e a população necessita dos servi-
ços. Fotos anexas.

Eduardo David Cortez
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis o motivo pelo qual ainda   não houve
construção de um condutor de água no  entrocamento da Rua
Antonieta Paulucci, conforme o requerimento nº 2041/2013 e à
resposta do ofício 1141/2013,o qual mencionou que as obras
foram realizadas de forma urgente e também não haviam sido
concluídas, sendo que estas seriam retomadas no início do ano
? Requer ainda, que tome providências em caráter de urgência
em relação a situação mencionada. Justificativa: Tal propositura
visa atender uma solicitação daquela comunidade, pois há um
volume de água muito forte em dias de chuvas, principalmente
no período de verão, o qual o volume d`água causa  muitos
prejuízos aos moradores da Rua Roldão Eufrásio Leal, colocan-
do em risco a integridade física das pessoas.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis  o motivo pelo qual não há intensificação
de fiscalização na estrada, a qual  liga o trecho do Bairro Ipiranga
e o Jardim Vera Cruz? Requer ainda, por meio do setor compe-
tente, que tome providências urgentes em relação a essa situa-
ção. Justificativa: Tal propositura visa coibir à comunidade de
jogar lixos e entulhos naquele local, pois há muitas reclamações
de cidadãos nesse sentido.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis  o motivo pelo qual não houve aquisição
de máquinas de compactação de solo em relação à comunidade
rural do Bairro do Rocha? Requer ainda, que tome providências
urgentes em relação a essa situação mencionada. Justificativa:
Ocorre que o local acima mencionado encontra-se com as es-
tradas bastante precárias e a maioria dos açudes estourados,
pois já houve promessas de governos passados, as quais ne-
nhuma até o presente momento foram cumpridas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis quando serão retomadas as obras de
contenção e prevenção contra enchentes em nossa cidade?
Também para que estude a possiblidade da criação de parques
públicos, com lagos ornamentais nas localidades onde passam
ribeirões e córregos, a exemplo da Capital Ecológica e Cidade
Modelo de Curitiba, eleita a melhor Capital do Brasil, no aspecto
da qualidade de vida. Requer ainda, por meio do setor compe-
tente, que tome providência urgentes em relação a isso. Justifi-
cativa: A população precisa ser resguardada, principalmente as
pessoas que residem próximas as áreas de alagamento.

Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado  a ABIA - Associação Brasi-
leira de Indústrias de Alimentos, representada pelo seu presidente
Sr. EDMUNDO KLOTZ e o Sr. CESAR BORGES DE SOUSA
(CARAMURU ALIMENTOS), nosso contentamento, pela viabilização
e estudos de implantação de empresas alimentícias em nosso mu-
nicípio, explicitando nosso apoio quanto aos  incentivos fiscais,
quanto a criação de leis de industrialização. REQUEIRO mais que,
seja deliberado em Plenário seja cientificada a a associação no
seguinte endereço: ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação - Av. Brig. Faria Lima, 1.478 11º andar - CEP: 01451-
001 - São Paulo - SP - 11 3030-1353 - abia@abia.org.br
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Sr. Prefeito Paulo Dias
Novaes Filho, e a Secretaria de Comunicação, desenvolva e crie
um Audiovisual institucional, direcionado para o desenvolvimen-
to industrial de Avaré, servindo como material de apoio, publici-
tário e de marketing, para buscarmos recursos juntamente com
o poder público e na atração de novas empresas para nossa
amada Avaré. JUSTIFICATIVA - O audiovisual deverá roteirizar:
As vias de acesso para  as principais rodovias do Brasil no
escoamento de produtos, os possíveis benefícios fiscais para
incentivos empresariais, os pontos turísticos que enaltecem
nosso município, o mapa do parque industrial e seus futuros
projetos de beneficiamento,  as nossas escolas técnicas para
formação de mão-de-obra, e os serviços públicos na
desburocratização e na consultoria empresarial, para regulari-
zação da instalação da empresa em Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao que seja oficiado a
Secretária do Gabinete e o Decon - Departamento de Convênios
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, que seja enviada
pra Casa de Leis, uma relação de "PROJETOS", que estejam
prontos com "Nome do Projeto", "Dotação do Projeto" para que
possamos pleitear, através de captação de recursos, junto aos
deputados com emendas parlamentares. JUSTIFICATIVA - Os
projetos serão introduzidos num programa de emendas parla-
mentares para 2015 na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.
-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 Secre-
tário da Habitação, que seja nos informado qual andamento do
novo convênio do programa habitacional "Cidade Legal", que
visa regularização da escrituras para os moradores do Bairro
Jurumirim, Recanto da Biquinha, Vila Esperança, entre outros.
JUSTIFICATIVA - Esse programa se encontra em estado avan-
çado de negociação, onde sabemos que as escrituras estão em
fase de conclusão, prontos para serem entregues, faltando
somente a aparte da assistência social, concluindo cadastros.
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Roberto Araujo
-Considerando que a Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
representada pelo Senhor Prefeito Paulo Dias Novaes Filho con-
tratou a empresa Expresso Transportes Kaçulla Ltda EPP, pelo
valor global de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), 09
(nove) veículos para o transporte escolar durante o período de
fevereiro de 2014 a 31/12/2014, dos quais 06 (seis) veículos
são do tipo convencional com capacidade mínima de 44 (qua-
renta e quatro) lugares (passageiros), conforme contrato nº
056/14 - Pregão presencial nº 005/14 - Processo nº 015/14, cuja
cópia segue em anexo; Considerando que o Assessor Parla-
mentar deste que subscreve, ficou de prontidão nas Unidades
escolares e conseguiu fotografar 04 (quatro) veículos dos 06
(seis) veículos que foram contratados pela municipalidade para
o respectivo transporte escolar; Considerando que os veículos
fotografados (fotos em anexo) ostentam as seguintes placas:
DJB-5157/São Paulo-SP, DJB-5432/São Paulo-SP,  DJB-5439/
São Paulo-SP e DJB-8459/São Paulo-SP; Considerando que após
consulta junto ao site www.ipva.fazenda.sp.gov.br, cujas con-
sultas acompanham este requerimento, constatou que:
o veículo placas DJB-5157/São Paulo-SP - capacidade: 36 pas-
sageiros (lugares)
o veículo placas DJB-5432/São Paulo-SP - capacidade: 38 pas-
sageiros (lugares)
o veículo placas DJB-5439/São Paulo-SP - capacidade: 38 pas-
sageiros (lugares)
o veículo placas DJB-8459/São Paulo-SP - capacidade: 38 pas-
sageiros (lugares)
Considerando que os veículos contratados são com capacida-
de mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares/passageiros; Con-
siderando que o serviço está sendo executado através de veí-
culos com capacidade máxima de até 36 passageiros/lugares e
38 passageiros/lugares; Considerando que respectivo contrato
vem gerando prejuízo ao erário público, pois envolve recursos
financeiros das esferas municipal, estadual e federal; Conside-
rando que o Prefeito municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
há tempo vem sendo informado sobre a precariedade do servi-
ço prestado pela empresa Expresso Transportes Kaçulla Ltda
EPP e, mesmo ciente que poderá responder solidariamente com
a respectiva empresa, além do crime de improbidade administra-
tiva, não toma providências pertinentes que o caso requer; Con-
siderando que este Parlamento não pode se omitir diante desta
afronta, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as formalidades regimentais, seja oficiado para conhecimento e
providências que julgar cabíveis:
 1.-) ao zeloso e competente órgão ministerial - Promotoria de
Justiça de Avaré/SP;
2.-) a Polícia Federal - sede em Bauru/SP;
3.-) a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo;
4.-) ao Ministério da Educação - sede em Brasília/DF;
5.-) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
6.-) ao Tribunal de Contas da União;
7.-) ao Prefeito municipal de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho.
-Seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que informe a esta Casa de Leis que providências
foram adotadas com relação a Indicação nº 530/2014 (cópia em
anexo), de 14/04/2014, que dispõe sobre alteração de nível
salarial aos servidores ocupantes do cargo de AUXILIAR DE
FARMÁCIA, do nível 7 para o nível 10, tendo em vista a comple-
xidade que o cargo exige e a disparidade de nível com outros
cargos da municipalidade, como medida de inteira justiça.
-Seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho e a Ilustríssima Secretária Municipal da Educação, Senhora
Lucia Helena Léllis Dias, a fim de que atendam com a máxima
urgência ao clamor dos moradores dos bairros Santa Mônica I, II,
III e adjacências, que pedem urgentemente a cobertura da Qua-
dra Poliesportiva da EMEB Professora Norma Lílian Pereira, pois
as aulas de educação física dos alunos estão sendo prejudica-
das devido às condições climáticas, pois em dias de sol existe o
perigo dos raios solares que são nocivos à pele e podem provo-
car câncer, e em dias de chuva as aulas tem de ser suspensas.
São aproximadamente duas centenas de moradores que pedem
através de abaixo-assinado já enviado anteriormente às autori-
dades já declinadas.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora THEREZA FERREIRA
DA SILVA
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO PEREIRA
DA SILVA

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos
informe se existem estudos em andamento, para constituição

em nosso município de Conselho de Desenvolvimento Econômi-
co e Industrial. Caso negativo, pedimos a criação desse conse-
lho, nos moldes do existente na cidade de Poços de Caldas
(acompanha cópia do decreto). Justifica-se a propositura, pos-
to que dentre ass principais competências dessa organismo,
destaca-se:
o Criação de emprego e renda;
o Criação, regularização e manutenção dos Distritos Industriais;
o Oportunizar aos empresários linhas de financiamento, auxili-
ando no desenvolvimento de suas atividades;
o Promover a educação continuada por meio da Capacitação
Empreendedora;
o Promover a atração, constituição e a integração de novas
empresas;
o Planejar e implementar a política de fomento ao turismo;
o Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico
e econômico do município.
Atitudes que certamente impulsionarão nossa cidade.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que es-
clareça sobre a viabilidade de ser implantado em nosso municí-
pio o Projeto Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos atua no
recebimento de doações de alimentos considerados impróprios
para a comercialização, mas adequada ao consumo. Os alimen-
tos são repassados para instituições da sociedade civil se fins
lucrativos que produzem e distribuem refeições gratuitamente.
Nos Bancos de Alimentos, os gêneros alimentícios são
recepcionados, selecionados, processados ou não, embalados
e distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais. Essas
se encarregam de distribuir os alimentos arrecadados à popula-
ção, seja através do fornecimento de refeições prontas ou o
repasse direto às famílias vulneráveis. Em contrapartida, as
entidades atendidas pelos Bancos de Alimentos participam de
atividades de capacitação e educação alimentar. Os endereços
dos Bancos de Alimentos no país podem ser localizados no
Portal do MDS - WWW.mds.gov.br.
-Que seja oficiado votos de parabenizações para a Escola Su-
perior de Educação Física de Avaré - ESEFA, que faz parte do
grupo FIRA -Faculdades Integradas Regionais de Avaré, inserida
na Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, através de
seus dirigentes e do professor Amauri Maroto, extensivo para
todos os professores de educação física, pelo dia do professor
de educação física. Atuando em nossa cidade há aproximados
45 anos, a ESEFA já formou perto de 1400 alunos de educação
física, maior polo no mercado sudoeste paulista na formação de
profissionais de educação física tanto Bacharel quanto Licenci-
atura, abastecendo toda nossa macro região. Neste dia 01 de
setembro de 2014, em comemoração ao dia do professor de
educação física, no ginásio da FREA serão merecidamente ho-
menageados profissionais de Educação Física de nossa cida-
de, a saber, Professoras MARIA LUCIA CABRAL VISENTIN,
MARISA CORTEZ DE SOUZA, JULIANA RUTIGLIANO, ROSANA
ALICE UBALDO R. PAULUCCI (in memorian) e os Professores
ALDO LUCHESI E WAGNER GUSMA TINTO, reconhecimentos
esses que esta Casa de Leis ratifica e aplaude.
-Que seja  oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que in-
forme sobre a possibilidade de aumentado o tempo e garantir
melhor sincronização nos semáforos existentes na área central
de nossa cidade. A agilidade do fluxo de veículos e segurança
para a passagem dos pedestres nos cruzamentos representam
o modal de trânsito proposto por gestões urbanas atuais. Com a
sincronização, motoristas poderiam ganhar na redução do tem-
po para fazer um mesmo percurso, o que hoje não acontece. A
redução do consumo de combustível também é outro ganho
comprovado em outras cidades com a sincronização semafórica.
No contraponto do aumento das frotas urbanas, é preciso ado-
ção de novas tecnologias para gerir o trânsito e tentarmos evitar
o transtorno dos congestionamentos que acontecem, principal-
mente nas ruas Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo e Avenida Paulo Araujo Novaes.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente, aumente o numero de lixeiras na área
central do município.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente, providencie melhores acomodações
aos pacientes que aguardam  o ônibus para Rubião Junior no
Posto de Saúde da Rua Acre ou que os mesmos sejam autoriza-
dos a embarcar no ônibus quando o mesmo passa para pegar o
funcionário que atua no veículo como monitor. Justifica-se tal

propositura, devido a reclamações de pacientes usuários contí-
nuos do ônibus, os mesmos informaram que ao receberem a
passagem são instruídos a chegarem ao Posto de Saúde da Rua
Acre aproximadamente ás 4 horas da manhã e o veículo passa
para embarca-los aproximadamente ás 5 horas, mas antes dis-
so, o mesmo passa para embarcar o monitor. Fica a pergunta:
Porque não embarcar os pacientes na primeira vez que o veícu-
lo passa pelo 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 em realizar
melhorias nos Pontos de Ônibus instalados no município, tais
como: repintura, troca de telhados e cobertura daqueles que
não são cobertos.

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 denomine uma das ruas do futuro
bairro Residencial São Rogério II, homenageando o Médico Dr.
Avelino Antonangelo Filho.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  para que
seja verificado por meio da  secretaria competente,  a possibili-
dade de efetuar limpeza no córrego existente na Rua Espírito
Santo  entre os nºs 71 e 151, conforme fotos anexas. JUSTIFI-
CATIVA: O presente pedido foi apresentado por moradores da-
quela localidade, pela proliferação de insetos e animais
peçonhentos oferecendo riscos à população.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja verificado por meio da  secretaria competente,  a possibili-
dade de indicar um servidor ou equipe para cuidar exclusiva-
mente dos córregos. JUSTIFICATIVA: Faço a presente suges-
tão, pela constatação da grande quantidade de córregos ne-
cessitando de limpeza e a freqüência com que acontece.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja verificado por meio da  secretaria competente,  a possibili-
dade de efetuar manutenção na praça situada  na Rua Espirito
Santo , próximo ao nº 71, entre as ruas Lineu Prestes  e Av. João
Victor de Maria, cujo piso, (mosaico português), está se soltan-
do. JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresentado por mo-
radores daquela localidade, pela preocupados pela preserva-
ção da mesma.

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, estude a possibilidade de
disponibilizar lixeiras em diversos pontos da feira da Lua e da
feira da av. Paranapanema. Uma vez que, com estas lixeiras
disponíveis diminuiriam o lixo que hoje é jogado no chão.
-Por meio do setor competente providencie tambores para
uma melhor acomodação do lixo produzido pelos moradores
dos condomínios Veneza, Vila Serena e Vale do Sol. Justifi-
ca-se tal propositura a reclamação de moradores, onde re-
latam que por muitas vezes o lixo caem no chão por falta de
espaço, causando grandes transtornos, pois os animais tem
espalhado o lixo constantemente deixando um enorme mau
cheiro.
-Por meio do setor competente, providencie melhorias no calça-
mento na Rua Lineu Prestes Altura do nº 95. Justifica-se tal
propositura, que o desnível ali existente no calçamento tem au-
mento 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 verifique a possibilidade de realizar
manutenção e operação tapa-buraco na rua São Cristóvão, bairro
São Judas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente realize manutenção na rua Mariana da
Silva Garcia, bairro Alto da Boa Vista.
- INDICO,  nos  te rmos reg imenta is  v igentes  ao
Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal, para que por meio do setor competente verifi-
que a possibilidade de realizar manutenção na rua Se-
bastião Pinheiro, bairro Jardim Bonsucesso I, e limpeza de
terrenos na mesma rua. Justificativa: Moradores têm re-
clamado das condições em que se encontra esta rua e
alguns terrenos onde tem ocorrido o aparecimento de in-
setos peçonhentos.

AVARÉ, 06 DE SETEMBRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6846



-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 e passagem de máquina niveladora no entronca-
mento das ruas Sebastião Munhoz com Avenida Dr. Antônio
Silva Cunha Bueno.

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, seja notificado o proprietário do
imóvel localizado na rua Rio Grande do Sul n°2211, para que
providencie com urgência  a manutenção da residência, tendo
em vista que o telhado e o muro estão caindo, podendo ocasio-
nar acidentes graves aos munícipes que circulam pelo local.
Justifica-se tal propositura a pedido de morador, que diariamen-
te leva seu filho à escola que é próxima a residência, e uma telha
caiu e por pouco não atingiu a criança.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, seja notificado o proprietário do
lote localizado na avenida João Vitor de Maria, confluência com
a travessa Felipe dos Santos, para que mantenha seu terreno
limpo, murado e com construção de passeio público.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente, sejam notificados os proprietári-
os dos lotes localizados na rua Arlindo Peres Ramos Sobrinho,
no bairro Jardim das Orquídeas, para que mantenham seus ter-
renos limpos, murados e com construção de passeio público.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente providencia a troca dos dois
tambores de coleta de lixo da Creche Santa Elizabeth localizada
na Avenida Paranapanema.
-Que por meio do setor competente providencie a reposição do
tambor de coleta de lixo na Travessa Rocha ao lado do numero
1433 situado na Rua Felix Fagundes.

Eduardo David Cortez
-Para que por meio do setor competente, seja estudada a possi-
bilidade de levar a extensão da  rua Alagoas até o ginásio dos
esportes Kim Negrão. Justificativa: Além de melhorar o fluxo de
trânsito naquela região deixará o local mais seguro.
-Por meio do setor competente, para que sejam limpos todos
córregos e ribeirões da cidade, tanto suas margens quanto os
leitos assoreados. Justificativa: Melhorar o escoamento d`água
em períodos de chuvas, bem como evitar a proliferação de inse-
tos e animais peçonhentos às suas margens.
-Para que por meio do setor competente, seja agilizada a cons-
trução de um novo cemitério municipal. Justificativa: Já não há
mais espaços para presentes e futuros sepultamentos em nos-
so atual cemitério, bem como os rumores da reativação dos
cemitérios da Barra Grande e do Bairro Andrade e Silva, estão
deixando a população muito insatisfeita e apreensiva, devido a
grande distância e o difícil acesso a essas localidades.
-Por meio do setor competente, que os gramados, canteiros de
flores e as plantas ornamentais, da nossa Estância, sejam regadas
periodicamente e em horários apropriados. Justificativa: Ocorre
que os jardins de nossa cidade andam muito precários e a natu-
reza precisa de maiores cuidados e de todo o nosso respeito.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que a Prefeitura Municipal passe a adminis-
trar corretamente os banheiros das praças públicas e jardins.
Justificativa: Devido à falta de interesse público a população já
perdeu o banheiro do Largo São Benedito, bem como já houve a
interdição do banheiro público da Praça Padre Tavares.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que a manutenção de praças e jardins, sejam
feitas com maior periodicidade. Justificativa: A manutenção do
bem público gera conforto e comodidade para o cidadão, além
de economia aos cofres públicos municipais.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que não haja permissão da terceirização do
Pronto Socorro Municipal. Justificativa: Tal propositura visa pro-
porcionar melhores atendimentos à população, mantendo um
quadro adequado de médicos plantonistas e também preser-
vando a sua remuneração , o que via de regra não ocorre em
relação às empresas terceirizadas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, para que seja atribuído um nome de  rua ao

saudoso Raymundo Carvalho dos Santos. Justificativa : Tal
propositura visa reconhecer a sua valiosa contribuição em rela-
ção ao esporte em nossa cidade , além de ter sido  um cidadão
muito  querido, amigo e fraterno.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que providencie uma sala de espera nas de-
pendências internas do Pronto Socorro Municipal, específica
para crianças e idosos. Justificativa: A imunidade de crianças
com pouca idade e idosos é bem menor, a qual facilita a contami-
nação por doenças infecciosas.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  por meio do
Setor competente para que seja estudado e desenvolvido um
plano para recuperação da área chamado "Buracão da Vila
Operária" situada atrás da creche Adalgisa Almeida Ward. JUS-
TIFICATIVA - Os moradores são merecedores da recuperação
da área, além do espaço servir como passagem, hoje o estado
de conservação coloca os moradores em risco.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  por meio do
Setor competente para que seja feito uma comunicação formal,
as propriedades no diâmetro da ÁREA DE CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL (Jardim Botânico),  instituído pelo decreto nº 2086
de 28 de maio de 2009, dando aspectos legais para regulamen-
tar a LEI. JUSTIFICATIVA - Devem ser certificadas as proprieda-
des e cientificadas seus proprietários, nos quais excedem a
Floresta Estadual de Avaré.

Roberto Araujo
-Para que através do setor competente promova a operação
tapa-buracos na Av. Carmen Dias Faria, no trecho compreendi-
do entre a Avenida Espanha e o Bairro: "Avaré I".
-Para que através do setor competente providencie a capinação
de mato alto e retirada de galhadas e entulhos, em área
institucional, de responsabilidade da prefeitura municipal de Avaré,
localizada na Rua José Bruno, entre a Rua Engenheiro Warney
de Oliveira Sales e Rua Itália Rosseto Bruno, no Bairro: "Camargo",
pois devido o estado de abandono da citada área pela atual
administração, vem ocorrendo a proliferação de animais
peçonhentos, nocivos à saúde pública.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, a retirada de restos vegetais em
diversos pontos de nossa cidade. Justifica-se a propositura,
pois em muitas ruas de nossas cidades em encontramos restos
de postas, ramadas e até roçadas, criando transtornos para os
pedestres e moradores, além de esconderem animais
peçonhentos e colaborarem no entupimento de bocas de lobo,
por ocasião das chuvas.
-Por meio do setor competente, pela limpeza da fonte luminosa
existente no Jardim São João, para que utilize a água que é
retirada do local, quando de sua limpeza, para se regar as plan-
tas existentes naquele jardim, evitando o desperdício em época
de estiagem como a que ora enfrentamos.
-Por meio do setor competente, solicitamos a inserção da disci-
plina de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de
Avaré. Justifica-se a indicação, pois de acordo com o Artigo 225
da nossa Constituição Federal, dispões que: "Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Nesse sen-
tido, discorre também a Lei Federal nº 9.795/99, sobre a política
Nacional de Educação Ambiental. O meio Ambiente esta cada
vez mais em foco e a Educação Ambiental é uma problemática
que vem sendo abordada e discutida com frequência nas insti-
tuições de ensino. Precisamos ter uma matéria fixa em nossas
escolas, desenvolvendo em nossas escolas, desenvolvendo
em nossas crianças o desejo e a consciência da preservação
do meio Ambiente e impedir a destruição do nosso ecossistema.
As escolas, tem papel fundamental na preparação da nossa
geração, ajudando os alunos a transformarem cidadãos mais
conscientes, levando a cultura da preservação em casa e na
comunidade onde vivem, para que não somente a geração de
agora seja beneficiada com um ecossistema saudável, mas que
as futuras gerações também possam desfrutar de um meio am-
biente ecologicamente equilibrado. A educação ambiental nas
escolas do município deverá ser elemento essencial e duradou-
ro na vida das crianças e jovens, de maneira que em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, tenham efetiva
participação na defesa da qualidade do meio ambiente, buscan-
do sempre alternativas curriculares e metodológicas na área

para reconhecimento de valores, clarificações dos conceitos e
na sociedade como um todo.
-Por meio do setor competente, providencie a pintura de faixa
"amarela", defronte ao ponto de ônibus, existente na Avenida
Gilberto Filgueiras, ao lado do Edifício Gilberto Filgueiras.
-Por meio do setor competente, providencie o conserto no muro
de arrimo na Travessa Alvorada.

RESOLUÇÃO Nº 388/2014
"Inclui o Inciso I no Parágrafo 3º do Artigo 147 e altera a

redação do Artigo 177, ambos da Resolução 175 de 1º de
dezembro de 1992 e adota outras providências"

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:-
Art.1º - O Artigo 147 da Resolução nº 175 de 1º de dezembro de
1992, passa a vigorar acrescido o Inciso I no Parágrafo 3º com
a seguinte redação:
Art. 147 - ...
§ 3º - ...
I - Após a leitura dos requerimentos de cada Parlamentar e ma-
nifestação do autor, fica aberta a possibilidade aos demais ve-
readores que desejarem pedir destaques, limitados ao máximo
de 2 (dois) requerimentos por autor, ficando facultado o tempo
de 1 (um) minuto para cada proposição destacada, sendo en-
cerrado os comentários pelo autor da propositura pelo tempo de
1(um) minuto para todas as proposituras destacadas que, após,
deverão ser submetidas a votação.
Art. 2º - O caput do artigo 177 da Resolução nº 175 de 1º de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 177.  Destaque é o ato de separar propositura, para possi-
bilitar a sua apreciação isolada pelo Plenário, devendo, neces-
sariamente, ser solicitado por um ou mais Vereador.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 02 de setembro de 2.014-

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Resolução nº 09/2014
Autoria: Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque
Aprovado por unanimidade, emendado, em Sessão Ordinária de
01/09/2014.

RESOLUÇÃO Nº 389/2014
(Autoriza a Câmara de Vereadores da Estância Turística de

Avaré a celebrar convênio com as instituições de ensino que
especifica e adota outras providências)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:-
Artigo 1º - Fica a Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré autorizada a celebrar convênio com instituições de
ensino de nível superior em Direito com sede no âmbito do muni-
cípio de Avaré, com a finalidade de estabelecer e regulamentar
um programa de cooperação técnica e científica para desenvol-
vimento do projeto de consolidação das leis municipais.

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

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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Artigo 2º - Para a realização do presente convênio, a Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré promoverá a cele-
bração de contratos, termos e outros instrumentos legais de
sua competência, promovendo a publicação dos respectivos
extratos na Imprensa Oficial do Município de Avaré como condi-
ção de eficácia do ato.
Parágrafo Único - Os convênios a serem celebrados não terão
ônus para o Poder Legislativo.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 02 de Setembro de 2.014-

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Resolução nº 12/2014
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 01/09/2014.

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convi-
da os Senhores Vereadores, associações de bairros, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA
PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE com o objetivo
de demonstrar, discutir e avaliar os Relatórios de Gestão da
Saúde Municipal referente ao 2º Quadrimestre de 2014 a reali-
zar-se no dia 26 de setembro de 2014, às 09h00min, no Plenário
da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Misael
Euphrásio Leal, nº 999, em cumprimento ao disposto no Pará-
grafo 4º do Artigo 9º e Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei
Complementar nº 101/00 (LRF).

CIRCULAR N º 32/2014 - DG     Avaré, 04 de setembro 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 Ordinária de
08/09/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 08 de Setembro do
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a
seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 112/2014 - Discussão Única
Autoria: V erª Bruna Maria Cost a Silvestre
Assunto: Dispõe sobre denominação de praça pública e dá ou-
tras providências. Praça "Francisca Ferrante Pereira"
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 112/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 126/2014 - Discussão Única
Autoria: V er. Carlos Alberto Est ati
Assunto: Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei nº 1.177
de 12 de maio de 2009 (sistema de aquecimento solar)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 126/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(c/ emenda)
3. PROJETO DE LEI N.º 127/2014 - Discussão Única
Autoria: V er. Edson Flávio Theodoro da Silva
Assunto: Cria o Programa Municipal de Homeopatia na Secreta-
ria de Saúde de Avaré e dá outras providencias.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 127/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(PARECER CONTRÁRIO)
4. PROJETO DE LEI N.º 131/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especi-
fica e dá providências (R$ 18.000,00 - Secr. Municipal de Obras,
Habitação e Serviços) (c/ substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 131/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
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

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 01/09/2014, 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
" Projeto de Lei nº 132/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras
para VANA - Voluntários Anônimos de Avaré e dá outras provi-
dências.

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de pre-
goeiro da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
nomeado por meio do Ato da Mesa 32/2014, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão Presencial 11/2014 - Processo 23/2014
para a empresa: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP,
cadastrada no CNPJ sob nº 02.533.237/0001-63, com endereço
na Rua Mal. Floriano Peixoto, nº1146, na cidade de Taquarituba/
SP, objetivando a contratação de empresa especializada para
impressão e fornecimento de todo material gráfico necessário
para confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares da cartilha "POR
DENTRO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ", no valor global de R$ 7.748,00 (sete mil setecen-
tos e quarenta e oito reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 28
de agosto de 2014.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformida-
de com o Termo de Adjudicação datado de 28 de agosto de
2014, vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão
Presencial 11/2014 - Processo 23/2014, HOMOLOGANDO para
a empresa: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP, cadas-
trada no CNPJ sob nº 02.533.237/0001-63, com endereço na
Rua Mal. Floriano Peixoto, nº1146, na cidade de Taquarituba/SP,
objetivando a contratação de empresa especializada para im-
pressão e fornecimento de todo material gráfico necessário para
confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares da cartilha "POR
DENTRO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ", no valor global de R$ 7.748,00 (sete mil setecen-
tos e quarenta e oito reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 29
de agosto de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 18/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
Objeto: impressão e fornecimento de todo material gráfico ne-
cessário para confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares da
cartilha "POR DENTRO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ"
Prazo de vigência do contrato: 45 dias.
Valor: R$ 7.748,00 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais)
Referente: Processo nº 23/2014 - Pregão Presencial nº 11/2014
Data do ajuste: 01 de setembro de 2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de pre-
goeiro da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
nomeado por meio do Ato da Mesa 32/2014, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão Presencial 10/2014 - Processo 21/2014
para a empresa: ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. cadastra-
da no CNPJ sob nº 05.778.325/0001-13, com endereço na Rua
Paschoal Bardaro, nº 355, Jardim Iraja, Ribeirão Preto-SP,
objetivando o aquisição de microcomputadores para a Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, valor global de
R$ 76.180,00 (setenta e seis mil cento e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 02
de setembro de 2014.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformida-
de com o Termo de Adjudicação datado de 02 de setembro de
2014, vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão
Presencial 10/2014 - Processo 21/2014, HOMOLOGANDO para
a empresa: ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. cadastrada no
CNPJ sob nº 05.778.325/0001-13, com endereço na Rua Paschoal
Bardaro, nº 355, Jardim Iraja, Ribeirão Preto-SP, objetivando o
aquisição de microcomputadores para a Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, valor global de R$ 76.180,00
(setenta e seis mil cento e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 03
de setembro de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 19/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de microcomputadores para a Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré, conforme
especificações do Edital.
Prazo de vigência do contrato: 60 dias.
Valor global: R$ 76.180,00 (setenta e seis mil cento e oitenta
reais).
Referente: Processo nº 21/2014 - Pregão Presencial nº 10/2014
Data do ajuste: 04 de setembro de 2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL

Termo aditivo 14/2014
Concorrência Pública nº 02/2013 - Processo nº 21/2013 - Con-
trato nº 01/2014, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o
prazo de prestação de serviços da empresa Euro Construtora
Ltda - EPP visando o fornecimento de todos os materiais, mão de
obra e equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas,
orçamentos, cronogramas e especificações para a continuida-
de de mais uma etapa da obra do novo Prédio da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré (fornecimento e ins-
talação de vidro temperado e laminado).
Assinatura do Termo Aditivo em 22 de agosto de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

Prefeitura informa:
A Secretaria da Saúde, o Almoxarifado da Saúde,
o CEREST (Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador), a Vigilância Sanitária e o Setor de
Transportes (Ambulâncias) centralizaram o aten-
dimento no prédio do antigo Water Park, situado
à Rua Carmen Dias Faria, nº 2111.

Informações pelo telefone  99705-9157
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derão se divertir com piscina
de bolinhas, mini-quadras
esportivas, cama elástica,
pingue-pongue, brinquedos
infláveis, jogos de tabuleiro,
voleibol e futebol. Todas as
atividades serão acompa-
nhadas por monitores da Se-
cretaria de Esportes.

Além das novidades na
área da saúde, o Avaré Viva,
levará aos moradores de Bar-
ra Grande um núcleo de
atendimento e apoio jurídi-
co para esclarecer dúvidas da
população em parceria com
a Faculdade Eduvale.

A UBS Sílvio Alves fica na
Rua Salvador Firacce, s/nº,
no povoado de Barra Grande.
Mais informações pelo tele-
fone 3732.5057.
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INTEGRAÇÃO POPULAR

100 ANOS
1914 – AVARÉ – 2014

HOMENAGEM

Minha
pintura
não é
ingênua,
eu é que
sou.

Com o objetivo de levar
serviços e atividades de la-
zer aos bairros, a Prefeitura
promove neste sábado, 6 de
setembro, mais uma edição
do Avaré Viva!. Desta vez o
evento acontece no povoa-
do de Barra Grande, nas de-
pendências da Unidade Bási-
ca de Saúde Sílvio Alves, a
partir das 14 horas.

A programação vai ofere-
cer atividades esportivas,
culturais e também atendi-
mento médico para a popu-
lação através da Secretaria
de Saúde. A UBS estará aber-
ta das 14h às 18h para con-
sultas médicas, orientação
de saúde bucal, agenda-
mento de mamografia, exa-
me Papanicolau, aferição de
pressão e glicemia. A farmá-
cia e a sala de vacinas tam-
bém estarão abertas para a
comunidade.

recebe o Avaré Viva!
Programação oferece atividades esportivas, culturais e atendimento médico

Barra Grande

A Secretaria de Cultura
oferecerá para as crianças
sessões de cinema, apresen-
tações teatrais, troca de li-
vros na biblioteca itinerante,
feira de artesanato, mostra
de artes plásticas, oficina de
pintura e gincana de curiosi-
dades da Casa do Artesão e
mostra do Museu Itinerante.

Boa música não vai faltar.
Com apresentação de talen-
tos, projeto Meu Canto e a
atração especial de Gabriel-
le Costa, as atividades do
Avaré Viva! serão animadas
durante a tarde de sábado.
O palco ainda terá apresen-
tações de dança do ventre
com a Tenda do Tuareg. No
encerramento haverá a 6ª
eliminatória do Festival Re-
gional Sertanejo, a partir das
18 horas.

Para a recreação da garo-
tada os pequenos ainda po-



AVARÉ 153 ANOS
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Com apoio da Associa-
ção Avareense de Antigo-
mobilismo (Aavant), a Pre-
feitura promoverá no do-
mingo, 14 de setembro,
das 11h às 17h, no bosque
do Centro Avareense de
Integração Cultural (CAIC)
a tradicional mostra "Ca-
rangos e Histórias".

Em sua oitava edição, o
evento mescla exposição
de carros antigos - perten-
centes ao Museu do Auto-
móvel de Avaré -, com ato-
res avareenses caracteriza-
dos com roupas de época,
que contam histórias de
Avaré de antigamente.

Poderão ser vistos auto-
móveis de várias marcas e

AVARÉ, 153 ANOS

Carangos e Histórias será
realizado no dia 14
Evento une carros antigos com

personagens caracterizados com
roupas de época

modelos, dentre os quais
uma jardineira Ford ano
1931 e o último Fusca usa-
do pela Polícia Civil de São
Paulo para servir Avaré
(modelo 1600 a álcool fa-
bricado em 1985).

O evento faz parte da
programação festiva que a
Prefeitura está promoven-
do em comemoração ao
aniversário de 153 anos de
Avaré.

Serviço
Evento: VIII Carangos e
Histórias de Avaré
Dia: 14
Local: Praça Monsenhor Cel-
so Ferreira (Bosque da CAIC)
Horário: 11h às 17h

O Santuário de Nossa Se-
nhora das Dores será palco
no domingo, 14 de setem-
bro, às 16h30, de um espe-
táculo especial: a apresen-
tação da USP-Filarmônica da
Universidade de São Paulo
(USP) de Ribeirão Preto.

Fundada em 2011, a Filar-
mônica é um organismo sin-
fônico integrado de ensino,
pesquisa e extensão univer-
sitária do Departamento de

de Ribeirão Preto se apresentará no Santuário
USP Filarmônica

Concerto será no dia 14 para festejar
o aniversário da cidade

Música da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Ri-
beirão Preto da USP. Seu ma-
estro atual é o professor dou-
tor Rubens Ricciardi, que tam-
bém é titular do Departamen-
to de Música de FFLCRP.

A Filarmônica contempla
em seu repertório obras tra-
dicionais e também resgata
a música brasileira e a músi-
ca contemporânea do século
XXI através de pesquisas re-

alizadas pela USP de Ribeirão
Preto. Seu objetivo é fundir
os três principais horizontes
da música: a composição, a
interpretação e performan-
ce, e a pesquisa em música.

A apresentação é uma re-
alização da Secretaria Muni-
cipal da Cultura e faz parte da
programação festiva que a
Prefeitura está promovendo
em comemoração ao aniver-
sário de 153 anos de Avaré.

SAÚDE DA MULHER

Caisma comemora aniversário com

No próximo dia 11, das 8h às 13h, serão
realizadas atividades para comemorar o ter-
ceiro aniversário do Centro de Atenção In-
tegral à Saúde da Mulher (Caisma).

Ligado à Secretaria Municipal de Saúde,
o centro mantém atendimento voltado à
saúde feminina, sendo o seu principal ob-
jetivo orientar e esclarecer as gestantes
sobre a importância do pré-natal e puerpé-
rio, além de cuidados para o desenvolvi-

atividades para gestantes
mento dos bebês.

O convite para participar das atividades é
estendido a todas as gestantes do município.
As atividades englobam orientação e demons-
trações sobre banho do bebê, primeiros-so-
corros para bebês e crianças e fisioterapia para
gestante (alongamento, respiração e outros).

As interessas em participar podem se ins-
crever pelo telefone 3732-9330 ou pessoal-
mente na Praça Rui Barbosa, 45.
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AVARÉ 153 ANOS

A Secretaria de Direito das Pessoas com Deficiência inau-
gura na próxima quinta feira (11) a nova biblioteca em brile
Jairo Amorim, às 11h.

A nova biblioteca conta com um acervo de 464 volumes
em braile entre livros adultos, infantis e audiobooks e pode
ser acessada pela comunidade deficiente e pessoas da ter-
ceira idade com dificuldade visual.

Para a inauguração foram convidados familiares e a co-
munidade deficiente visual, além dos alunos deficientes da
rede pública municipal, e parceiros como a APAE de Avaré.

A biblioteca fica na sede da Secretaria de Direto das Pes-
soas com Deficiência, na rua Ceará, 1393, centro. Para outras
informações ligue 3732 8844.

biblioteca em Braille
Nova instalação conta com mais

de 450 volumes

Prefeitura inaugura

A Casa de Artes e Artesa-
nato "Floriza Souto Fernan-
des" completa 28 anos este
mês e em comemoração
acontece o "Café com Ami-
gos" na sexta-feira, 12 de se-
tembro, às 15 horas.

Público e convidados po-
derão provar um café espe-

Casa de Artes e Artesanato
comemora 28 anos

cial com direito a uma apre-
sentação musical do grupo
Abel Kalahane & Amigas. Na
mesma ocasião também será
inaugurada a Galeria dos Pre-
sidentes da Casa, homena-
gem aos 4 gestores que a di-
rigiram desde a sua abertu-
ra, em 1986.

A Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, através do Programa de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec) está disponibilizando 30 vagas para
o curso de Aquicultura. O curso tem a fi-
nalidade de formar mão de obra pra o tra-
balho de criação de plantas e animais aqu-
áticos, como criação de peixes, em Avaré
e região.

As inscrições começam dia 8 de setem-
bro e vão até o dia 20 deste mês. Os inte-
ressados devem ir até a sede da secreta-
ria, no setor do Pronatec, munidos dos se-
guintes documentos: Número de identifi-
cação Social (NIS) Cadastro Único; 2 Cópias
do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 2 Có-

30 vagas estão disponíveis para o curso de Aquicultura

Pronatec
está com inscrições abertas

pias do Registro Geral (RG); 2 Cópias do
Comprovante de Endereço (Conta de Luz
ou Água); 2 Fotos ¾.

É preciso estar cursando ou ter
concluído o ensino fundamental, ser
dependente ou titular dos Progra-
mas de Transferência de Renda e ter
entre 16 e 59 anos. O início das aulas
está previsto para o dia 22 de setem-
bro, de segunda a sexta, das 19h às
22h15, com possíveis visitas externas
aos sábados.

A Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social fica na Rua Carmem
Dias Faria, 2126. Outras informações pelo
telefone 3732-2603.
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GESIEL JÚNIOR

Algumas travessas
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Situada no Jardim Santa Cruz numa quadra
entre as Ruas Nove de Julho e Acre, a Travessa
Comandante Pedro Luiz da Fonseca fica numa
área militar reservada ao Tiro de Guerra e fre-
quentada pelos usuários do Centro de Saúde.
Seu nome é uma homenagem ao piloto de avi-
ação Pedro Luiz Dias da Fonseca (1920-1957),

apelidado de Puí. Herói de guerra pela Força Expedicionária Brasileira (FEB), ele
comandava aviões da Real Transportes Aéreos e pereceu em trágico acidente.

Situada no Bairro Santana em duas qua-
dras entre as Ruas Sergipe e Amazonas, a Tra-
vessa Djanira Mota foi assim denominada
para homenagear a artista de renome inter-
nacional nascida em Avaré há 100 anos. Mem-
bro da família Job, de origem austríaca, Djani-
ra da Motta e Silva (1914-1979) viveu e se pro-

jetou artisticamente no Rio de Janeiro e é considerada uma das mais importantes
pintoras do Brasil no século XX.

Com cerca de quatrocentos metros de ex-
tensão, a via se situa entre a Rua Félix Fagun-
des, no bairro Bonsucesso, e a Rua Juscelino
Kubitschek, no Parque Santa Elisabeth. Seu
nome simboliza a devoção da comunidade ca-
tólica ao apóstolo Pedro, um dos fundadores
do cristianismo. No extremo da Travessa São

Pedro, aliás, fica o prédio da antiga capela dedicada ao santo pescador de origem
hebraica, prédio erguido no final dos anos 1950 e hoje sede paroquial.

Aberta na Vila Martins entre as Ruas Ro-
meu Bretas e João Gambini, a Travessa Antô-
nio de Castro Guimarães tem cerca de duzen-
tos metros de extensão. Sua denominação é
uma homenagem ao major Antônio Júlio de
Castro Guimarães, que foi prefeito de Avaré
entre os anos de 1902 e 1904. Nesse breve pe-

ríodo, entretanto, ele executou obras relevantes como a construção do atual Cemi-
tério Municipal.

TRAVESSA
CMTE. PEDRO LUIZ DA FONSECA

A dignidade do amor se configura no
seu poder criador, que tanto está em

Deus quanto no homem.

2014 – Centenário de nascimento
do filósofo avareense
José Herculano Pires

HOMENAGEM



INEDITORIAIS

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), Senhor Leandro Mattar de Alcântara,  con-
voca os Conselheiros Titulares e Suplentes, para Reunião Ordi-
nária  que será realizada no dia 11.09.2014 às 09h:00min  (quin-
ta-feira), na sala de Reunião do CREAS, localizado na Rua Rio
de Janeiro, nº 1032 (fundos).
Pauta:
" Leitura de ata;
" Discussões, análises e deliberações referentes a documentos
e  ofícios encaminhados ao Conselho;
" Momentos finais da reunião (20 minutos) para discussões gerais;
" 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

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA a se realizar no próximo dia 10 de setembro de 2014 (quarta-
feira) às dezoito horas  (18h00) na Biblioteca Pública Municipal,
Rua Minas Gerais, 279.
Pauta da Reunião:
" Aprovação da ata da reunião anterior enviada por correio ele-
trônico;
" Processo n°9/2013 - Regulamento Teatro Municipal;
" Processo n°49/2013 - falta de conselheiros e suplentes ;
" Processo n° 07/2014 - Lei n°210 de 08 de março de 1998 -
Incentivo Fiscal para projetos culturais;
" Apontamentos da Secretaria;
" Comunicações do Presidente;
" Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPC são abertas à população.
Avaré, 25 de Agosto  de 2014.

GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
PRESIDENTE CMPC

JOSANA SOUZA CARLOS
SECRETÁRIA CMPC

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 4000887-37.2013.8.26.0073 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 de Avaré, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
ADRIANE CRISTINA SANCHES MORAIS, brasileira, maior, porta-
dora do RG n.º 19.179.826-40 e do CPF 110.677.748-40, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, ale-
gando em síntese: "A autora celebrou com o requerido contrato
de prestação de serviços educacionais para o curso de CIÊNCI-
AS BIOLÓGICAS, concluindo a graduação em 2011, mas, no
entanto, deixou de efetuar os pagamentos de valores referen-
tes a mensalidades em atraso bem como acordos formalizados
durante o curso, cujo valor atualizado é de R$ 16.809,36
(dezesseis mil oitocentos e nove reais e trinta e seis centavos),
que foi corrigido monetariamente até a data da propositura da
ação. Assim, requer 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 in-
gresso da ação, juros de 1% ao mês, a partir da citação, hono-
rários 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". Atribuiu-se à causa o valor de R$
16.809,36 (dezesseis mil oitocentos e nove reais e trinta e seis

centavos). Encontrando-se o réu 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 acei-
tos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados
pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado
na Praça: Dr. PauloGomes de Oliveira, 57, Braz - CEP 18701-
030, Fone: (14) 3732-0730, Avare-SP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0012126-14.2010.8.26.0073 - ORDEM N. 3576/
2010 O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro, da Comarca de de Avaré, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam, em especial a requerida SILVANA PIRES DE
SOUSA, CPF nº 287.238.838-98, RG nº 30.925.079-1, que, por
este Juízo, processam-se os autos da Ação de Procedimento
Ordinário (COBRANÇA) requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ- FREA, alegando em síntese que : A
requerida celebrou com a Fundação requerente contrato de pres-
tação de serviços educacionais, onde esteve matriculada, fre-
quentou e concluiu em 2005 o curso superior de Matemática. A
requerida se responsabilizou em efetuar os pagamentos das
mensalidades, bem como outras despesas inerentes ao res-
pectivo contrato. No entanto, no ano de 2006, como a requerida
não estava conseguindo quitar as referidas mensalidades, ce-
lebrou com a fundação acordo verbal que consistia na expedi-
ção de boletos bancários para o pagamento das parcelas da
avença, onde os respectivos boletos foram expedidos e entre-
gues à mesma. Desta forma, o acordo foi firmado em março/
2006, em dezessete parcelas de R$452,41 cada uma, a primeira
para o dia 25.03.2006 e a última com vencimento para o dia
25.07.2007. Infelizmente a requerida não cumpriu com o
avençado e deixou de quitar as parcelas do acordo, estando em
débito para com a requerente. O valor atualizado das mensalida-
des em atraso totaliza R$12.910,37 que foi corrigido monetaria-
mente na forma do que dispõe o contrato de prestação de ser-
viços educacionais, com aplicação da multa contratual de 2%
(uma vez), mais atualização monetária referente à TR e acrésci-
mo de juros 0,7 % ao mês o que esclarece e justifica plenamente
os valores cobrados. Houve aditamento à inicial com apresenta-
ção de nova planilha a qual elevou o valor do débito para
R$15.286,40. NADA MAIS. E, como consta dos autos que a
requerida SILVANA PIRES DE SOUSA encontra-se em lugar in-
certo e não sabido, é o presente Edital expedido na forma e sob
as penas da Lei, com o prazo de vinte (20) dias, ficando a
mesma cientificada de que poderá oferecer contestação no prazo
de quinze (15) dias e 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:
Paulo Gomes de Oliveira, 57, Centro - CEP 18701-030, Fone:
(14) 3733-8989, Avare-SP.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O DOUTOR David de Oliveira Luppi, MM. JUIZ DE DIREITO DA
Vara Única do Foro Distrital de Itatinga/SP Comarca de Botucatu,
DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI,FAZ SABER a
Tatiani de Souza Campos, que Fundacao Regional Educacional
de Avare, CNPJ 061.810.978-13, lhe ajuizou ação MONITÓRIA,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 1.2014,46 (um mil,
duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), legal-
mente corrigida, cuja petição em síntese, aduz que é credora da
quantia acima indicada, conforme títulos acostados às fls. 07
dos autos, decorrentes dos seguintes cheques: n° 946715,
946716, 946717, todos com valor de R$ 300,00 cada. Esgota-
das as tentativas amigáveis de recebimento de seu crédito, o
requerente recorreu ao Poder Judiciário, ajuizando a presente
ação, requerendo a expedição de mandado de pagamento, para
que a requerida efetue o pagamento do valor em cobrança,
acima especificado, sob pena de se constituir o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executi-
vo. Assim, encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a sua citação por edital, para que em QUINZE DIAS, a
fluir após o prazo de TRINTA DIAS contados a partir da publica-
ção deste edital, ofereça EMBARGOS MONITÓRIOS ou pague a
importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste últi-
mo caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de
que na hipótese de não oferecimento de embargos, será inicia-
da a execução, conforme previsto no Livro II, Título II, capítulos II
e IV. O presente será afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE AVARÉ E REGIÃO

Ref.: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -
DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENT O GREVISTA.

O presidente do sindicato dos servidores públicos do município
de Avaré e Região, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca todos os servidores integrantes da categoria, em es-
pecial aos profissionais do magistério, para comparecerem à
assembléia geral extraordinária que se realizará no 11 de se-
tembro de 2014, na sua sede, no endereço Rua Rio de Janeiro,
1854, Centro, Avaré, São Paulo, a instalar-se em primeira con-
vocação às 18 horas e 30 minutos, havendo quórum e, em
segunda convocação às 19 horas, em qualquer número de pre-
sentes, tendo a seguinte ordem do dia:
CONSIDERANDO o não cumprimento da progressão vertical ex-
pressa na Lei municipal 152, de 06 de setembro de 2011; a
publicação do Decreto nº 3.993, de 27 de agosto de 2014 que
adia indefinidamente o pagamento da progressão vertical aos
professores do município e revoga o Decreto nº 3.823, de 27 de
fevereiro de 2014, que modifica a data início do pagamento da
gratificação vertical.
Deliberaremos sobre a paralisação das atividades por prazo
indeterminado a partir de 16 de setembro de 2014, às 08 horas;
Avaré, 05 de setembro de 2014

______________________________________
PRESIDENTE DO SINDICATO DO SERVIDORES PÚBLICOS DE

AVARÉ E REGIÃO - LEONARDO DO ESPÍRIT O SANTO

 Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento  Social

Conselho Municipal da Assistência Social
  CMAS

Lei Federal nº 8.742/93                Lei Municipal nº 1.695/13
    Decreto - nº 3.698/13

RESOLUÇÃO CMAS nº 14, de 28 de Agosto de 2014.
(Dispõe sobre Comissão da Instância de Controle Social - ICS

do Programa Bolsa Família - PBF)

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município
de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando a necessidade da composição de Instância de
Controle Social - ICS para permanente acompanhamento do Pro-
grama Bolsa Família de Avaré - PBF;
2. Considerando que é de competência do Conselho Municipal
de Assistência Social a fiscalização do referido programa, que
será realizada também através da ICS, de composição entre os
conselheiros titulares;
3. Considerando que a fiscalização será realizada visando a
transparência nos atos do Governo, o CMAS declinará conse-
lheiros, a fim de que ocorra imparcialidade nos atos;
4. Considerando que em reunião ordinária mensal, datada de
28.08.2.014, foi comunicado a renúncia do membro Senhor Nílson
Zanlucki Neto, assim sendo deliberado sobre a necessidade de
uma nova composição da Comissão.
R E S O L V E
Artigo 1º - Compor a comissão permanente da Instância de Con-
trole Social - ICS para acompanhamento e fiscalização por
amostragem ou apuração de denúncias junto ao Programa Bol-
sa Família - PBF, realizando visitas aos usuários atendidos e
preenchendo formulário próprio do Conselho Municipal de As-
sistência Social, formulado especialmente a ICS, atendendo a
todos os requisitos legais, e também fiscalizando a gestão do
PBF, em todas as suas vertentes, tendo por membros os seguin-
tes conselheiros titulares:
" Mariana C. Machado;
" Juliana Berna Felix e
" Mércia Adriana de Sousa
Artigo 2º - A ICS constitui-se de uma comissão permanente den-
tro da composição do Conselho Municipal de Assistência Social
de Avaré, estando a ele intrinsecamente ligado, sendo que to-
dos os relatórios da comissão serão apreciados em plenária do
CMAS e encaminhados para providências legais que se fizerem
necessárias.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando
afixado na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 28 de Agosto de 2014.

Myrian B.P . Tomazella
Vice Presidente do CMAS
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COMUNICADO
VOCÊ SABIA QUE PARA TODO
SERVIÇO TEM DE SER EMITIDA

UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO?

Essa Nota Fiscal é a garantia de poder
reclamar sobre um serviço mal feito.
Ajude o município para que possamos
ajudar você !
Sentindo-se lesado e/ou tiver dúvidas
nos mande um e-mail:

denuncia.fiscal@avare.sp.gov .brLEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 202,
de 02 de setembro de 2014

(Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 124/2014)
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. 1°  Fica instituído, no Município de Avaré, o Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS, destinado a:
I - promover a regularização de créditos do Município, decorren-
tes de débitos de contribuintes, relativos a tributos municipais,
em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2.013, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclu-
sive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos;
II - possibilitar a recuperação das empresas que atuam no Muni-
cípio, especialmente àquelas referidas no artigo 179 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil.
 Parágrafo Único.  O REFIS será administrado pela Secretaria
Municipal da Fazenda.
 Art. 2°  O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte,
que fizer jus a regime especial de consolidação dos débitos de
tributos municipais incluídos no Programa, sejam os decorrentes
de obrigação própria, sejam os resultantes de responsabilidade
tributária, tendo por base a data da opção.
 § 1°  A opção poderá ser formalizada até o dia 19 (dezenove) de
Dezembro de 2014.
 § 2°  O prazo previsto no parágrafo segundo poderá ser pror-
rogado por decreto do Executivo, justificadas a oportunidade e

a conveniência do ato.
 Art. 3°  A dívida ativa, ajuizada ou não, com os acréscimos
legais, poderá ser paga em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais e sucessivas, com valor mínimo de R$ 30,00 (trinta
reais), salvo a última parcela.
 § 1°  Poderá ser objeto de um outro parcelamento o período ainda
não parcelado, mesmo que haja parcelamento em vigência.
§ 2°  O parcelamento implica na confissão irretratável do débito
fiscal, com a defesa ou recurso administrativo, e desistência
dos recursos já interpostos.
 § 3°  O parcelamento será objeto de instrumento escrito, firma-
do pelas partes, observando-se que a primeira parcela será
paga à data da assinatura do referido instrumento.
 § 4°  Os pagamentos serão efetuados junto à instituição financeira ou
concessionária de serviço público, conveniadas com o Município,
mediante guia ou carnê de pagamento com o devido código de barras.
 § 5°  O pagamento à vista, do total da dívida ativa de cada contri-
buinte, inclusive objeto de parcelamento, terá desconto de 60%
(sessenta por cento), em relação à multa e aos juros de mora.
 § 6°  O pagamento em até 03 (três) parcelas, do total da dívida
ativa de cada contribuinte, inclusive objeto de parcelamento,
terá desconto de 50% (cinquenta por cento), em relação à multa
e aos juros de mora.
§ 7º  O pagamento em até 06 (seis) parcelas, do total da dívida
ativa de cada contribuinte, inclusive objeto de parcelamento,
terá desconto de 40% (quarenta por cento), em relação à multa
e aos juros de mora.
§ 8°  A correção monetária será calculada até a data correspon-
dente à última parcela ou, se for o caso, com aplicação atualiza-
da em cada parcela.
 Art. 4°  A partir da data da consolidação, o débito tributário do
contribuinte optante será pago em parcelas mensais e sucessi-
vas, a cada 30 (trinta) dias, sofrendo reajuste anual, conforme
a variação da UFMA.
 Art. 5°  A opção pelo REFIS sujeita o contribuinte à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta
lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida rela-
tiva aos débitos tributários nele incluídos.
 Parágrafo Único.  A opção pelo REFIS sujeita, ainda, sob pena
de exclusão, o contribuinte ou responsável tributário ao paga-
mento regular das parcelas do débito consolidado.
 Art. 6°  A opção dar-se-á mediante requerimento do contribuinte, em
formulário próprio, instituído pela Secretaria Municipal da Fazenda.
 Art. 7°  O contribuinte poderá incluir no REFIS eventuais saldos
de parcelamento em andamento, atrasados ou não.
 Art. 8°  O contribuinte ou responsável tributário serão excluídos
do REFIS, mediante ato do Secretário Municipal da Fazenda,
diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
 I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta lei;
 II - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, corres-
pondentes a tributo abrangido pelo REFIS e não incluído na con-
fissão de que trata esta lei, salvo se integralmente pago em 30
(trinta) dias, contados da constituição definitiva ou, quando im-
pugnado o lançamento, da intimação da decisão administrativa
ou judicial, que tornou definitivo;
 III - falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;
 IV - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova
oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio
permanecerem estabelecidas na Estância Turística de Avaré e
assumirem solidariamente com a cindida as obrigações relativas
ao REFIS;
V - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir
informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte
optante;
 VI - inadimplência, por 2 (dois) meses consecutivos relativa-
mente a tributo abrangido pelo REFIS;
 Parágrafo Único -  A exclusão do contribuinte do REFIS acarre-
tará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário
confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido,
os acréscimos legais, previstos na legislação municipal, à épo-
ca da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executan-
do-se, automaticamente, as garantias eventualmente prestadas.
 Art. 9°  A inclusão no REFIS fica condicionada, ainda, ao encer-
ramento comprovado dos feitos, por desistência, expressa e
irrevogável, das respectivas ações judiciais e das defesas e
recursos administrativos, a ser formulada pelo contribuinte, bem
assim da renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, em que
se funda a ação judicial ou o pleito administrativo.
 Parágrafo Único.  Na desistência de ação judicial, deverá o
contribuinte ou responsável tributário suportar as custas judici-
ais e, se cabíveis, também os honorários de sucumbência.
 Art. 10.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

LEIS

Lei nº 1.829, de 02 de setembro de 2014
(Dispõe sobre denominação de praça pública e dá outras

providências. Praça "Raquel Ferrante")

Autoria: V erª Bruna Maria Cost a Silvestre
(Projeto de Lei nº 1 11/2014)

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,
Artigo 1º - O Sistema de Lazer ao lado da Rua Josefa Amicci,
divisa com o lote numero 1 - cadastro 5.136.018.00,  no
desmembramento Recanto da VÓ PEPINA, passa a denominar -
se Praça "Raquel Ferrante".
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVITE PARA REUNIÃO DE REVISÃO,
ORDINÁRIA E AUDIÊNCIA 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, PLENÁRIA e AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR a se realizarem na próxima
semana nos dias, locais e horários especificados abaixo:
- 08/09 (segunda-feira) - 19:00h - AREA
- Zoneamento

- 09/09 (terça-feira) - 19:00h - AREA
- Zoneamento

- 10/09 (quarta-feira) - 19:00h - Câmara de Vereadores
- Audiência Pública - Políticas de Zoneamento

- 04/09 (quinta-feira) - 19:00h - AREA
- Plenária

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 11 de setembro  de 2014 (quinta-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 13/08/2014 enviada por
correio eletrônico;
3)    Apontamentos da Secretaria
4)    Distribuição de Processos
5)    Deliberação de Processos
I. Processo CMPD n° 146/2014 - Bethina Mota Melado - Solicita
parecer para implantação de loteamento em área urbana, altera-
ção do perímetro urbano e requalificação como Zona Residencial
6) Assuntos de Interesse
As reuniões do CMPD são abertas à população.

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA
PRESIDENTE CMPD
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Lei nº 1.828, de 02 de setembro de 2014
(Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 2º, da Lei Municipal nº 1696, de 25 de junho de 2013 e

dá outras providências).

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 19/2014 )
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 acrescido o Parágrafo Único ao artigo 2º da Lei Municipal nº 1696, de 25 de junho de
2013, que passará a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - .................
Parágrafo Único - Excepcionalmente, ao final do primeiro ano de vigência dessa Lei, a atualização
de que trata o caput deste artigo será de 16,67% (Dezesseis virgula sessenta e sete  por cento),
importando no valor atualizado de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), a partir de 1º de setembro
de 2014.
Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
referidas no anexo I desta Lei.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros a partir de
1º de setembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS
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Decreto nº 3.994, de 04 de setembro de 2014.
(Dispõe sobre alteração da redação do artigo 1º do Decreto nº 3.936, de 03 de julho de 2014 e

dá outras providências.)

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 - O Artigo 1º do Decreto nº 3.936, de 03 de julho de 2014, passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º - .......................................................................................
Local : Rua Joaquim Luiz de Souza - Bairro São Judas Tadeu - Avaré-SP
PROPRIETÁRIO: AGT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.;
Área Territorial:  2.653,44 m².
VALOR:  R$ 1,00
Descrição da Área:-
Inicia na confluência do lote nº 06 com a Rua Joaquim Luiz de Souza; desse ponto segue confron-
tando com o alinhamento predial esquerdo de quem vai para o centro da cidade pela Rua Joaquim
Luiz de Souza, com o rumo de 74°36'16"SE com a distância de 22,772 m, até o marco nº 8; deste
ponto segue, na mesma confrontação anterior, com o rumo de 74°31'38" SE a distância de 9,217
m, até marco cravado; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva à direita de raio 9,00
metros e com seu desenvolvimento de 14,04 metros, confrontando com o lote nº. 07, até marco
cravado; deste ponto segue em reta e na mesma confrontação anterior com a distância de 14,96
metros, até marco cravado na confrontação com a área remanescente; desse ponto segue na
mesma reta e na mesma confrontação anterior, a distância de 61,68 metros até marco cravado;
deste ponto segue na mesma confrontação anterior, em curva à esquerda de raio 9,00 metros e
com seu desenvolvimento de 32,57 metros, até marco cravado; deste ponto segue na mesma
confrontação anterior, em curva à direita de raio 9,00 metros e com seu desenvolvimento de 18,60
metros, até marco cravado; desse ponto segue em reta e na mesma confrontação anterior a
distância de 49,782 metros, até marco cravado; deste ponto segue na mesma confrontação
anterior, em curva à direita de raio 9,00 metros e seu desenvolvimento de 5,48 metros, até marco
cravado; deste ponto segue na mesma confrontação anterior em curva à esquerda, de raio 10,50
metros e com seu desenvolvimento de 45,76 metros, até marco cravado; desse ponto segue na
mesma confrontação anterior em curva à direita de raio 9,00 metros e com seu desenvolvimento
de 5,48 metros, até marco cravado; deste ponto segue em reta e na mesma confrontação anterior
na distância de 51,77 metros, até marco cravado; deste ponto segue na mesma confrontação
anterior, em curva de raio 9,00 metros e com seu desenvolvimento de 14,11 metros, até marco
cravado; desse ponto segue em reta na mesma confrontação anterior, com a distância de 19,03
metros, até marco cravado na confrontação com o lote nº 06; deste ponto segue em reta, na
mesma confrontação anterior, a distância de 17,00 metros, até marco cravado; deste ponto
deflete, na mesma confrontação anterior, em curva à direita, de raio 9,00 metros e com seu
desenvolvimento de 14,22 metros, até o ponto que serviu de início para a presente descrição,
encerrando a área de 2.653,44 m².
Art. 2º - O presente decreto re-ratifica a Escritura Pública de Desapropriação, registrada no Livro
nº 427, Folhas 337/339, em 18 de julho de 2014, do 2º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e
Títulos da Comarca de Avaré.
Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.995 de 05 de setembro de 2014
(Nomeia Comissão de Representantes do Magistério, para efetivação de estudos e elaboração
de proposta para implementação das progressões funcionais - horizontal e vertical -, dispostas

no Plano de Cargos e Salários do Magistério Público do Município da Estância Turística de
Avaré, e dá outras providências.)

Considerando o disposto nos artigos 15 a 18 e 21 a 24, todos da Lei Complementar nº 152, de 06
de setembro de 2011, que tratam da Evolução Funcional dos profissionais do magistério municipal,
no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré;
Considerando as restrições e limitações dispostas na legislação vigente, em especial o quanto
disposto no artigo 22, da Lei Complementar Federal (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Considerando a necessidade de se dar eficácia as disposições legais que tratam da valorização
do trabalho desenvolvido pelos profissionais que integram a "Rede" Municipal de Educação;
Considerando a reinvindicação dos profissionais do magistério Municipal, quanto a
representatividade de seus integrantes nas decisões que afetam a referida categoria profissional;
Considerando o COMPROMISSO ASSUMIDO pelo Prefeito Municipal, em Audiência Pública realiza-
da em 02 de setembro p.p., nas dependências da Câmara Municipal do Município da Estância
Turística de Avaré;
PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, no uso
de suas atribuições legais DECRETA:
Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Representantes do Magistério, integrada pelos
servidores municipais constantes da lista anexa ao presente Decreto, para efetivação de estudos
e elaboração de proposta para implementação das progressões funcionais - horizontal e vertical
-, dispostas no Plano de Cargos e Salários do Magistério Público do Município da Estância Turística
de Avaré.
Artigo 2º - Os trabalhos de que trata o artigo 1º deste Decreto iniciar-se-ão IMEDIATAMENTE, e
terão o prazo de 30 (Trinta) dias, para a sua conclusão.
Artigo 3º - Fica assegurado aos profissionais do magistério, o direito ao recebimento dos valores
inerentes às respectivas progressões, nos termos constantes do Decreto nº 3.993, de 27 de
agosto de 2014, INCLUSIVE DE FORMA RETROATIVA, nos termos da legislação de regência da
matéria e, conforme COMPROMISSO assumido pelo Chefe do Executivo Municipal, assumido em
Audiência Pública realizada em 02 de setembro p.p., nas dependências da Câmara Municipal do
Município da Estância Turística de Avaré.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 05 de setembro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito

LÚCIA HELENA LELIS DIAS
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I - DECRETO nº3.995/2014
Escola Representante
CEI ADALGISA DE ALMEIDA WARD GISELE ADRIANI RENÓFIO FERNANDES
CEI ANA SOARES DE OLIVEIRA Não houve interessado
CEI Dona ANTÔNIA DA SILVA DIAS ALESSANDRA GIOVANA BAGALI ALCÂNTARA.
CEI Dona CAROLINA PUZZIELLO GISLENE APARECIDA DE LEMOS LIMA
CEI DONA BIDUNGA Não houve interessado
CEI GERALDO BENEDETE APARECIDA SONIA DE ASSIS NISHIHARA
CEI Professora JANDIRA PEREIRA TELMA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA
CEI JOSÉ MARIA PORTO SUELI CONCEIÇÃO DE SOUZA PAPAY
CEI MARIA ISABEL DOMINGUES LEAL MARIA HELENA PEREZ
CEI MARIA LÚCIA BATISTETTI MARTINS RODRIGUES Não houve interessado
CEI MAURÍCIA VILAS BOAS DELAZARI ALVES Não houve interessado
CEI OLGA GIRARDI DE BRITO AMÉLIA MARIA SCUCCUGLIA
CEI SÃO BENEDITO MARISA DIAS DE MELLO
CEI Casa da Criança SANTA ELISABETH(Filantrópica) EUNICE LEITE DA SILVA
CEI Creche SANTA TEREZINHA(Filantrópica) EUNICE LEITE DA SILVA
EMEB Professora ALZIRA PAVÃO OLÍVIA TONON MARTINS
EMEB Dona ANNA NOVAES DE CARVALHO PRISCILA DOS SANTOS HUNGRIA
EMEB Professor CARLOS PAPA MIRIAM CRISTINA TONINI
EMEB Professora CELINA VILLELA DUARTE BRUNO MÁRCIO JOSÉ GREGÓRIO
EMEB Professor CLARINDO MACEDO PATRÍCIA GICUS ROBLES
EMEB DUÍLIO GAMBINI Não houve interessado
EMEB Professora ELIZABETH JESUS DE FREITAS Não houve interessado
EMEB Professor ERUCE PAULUCCI Não houve interessado
EMEB Professora EVANI ELAINE BATTOCHIO CASOLATO ADRIA RIBEIRO DE PAULA
EMEB FAUSTO DOS SANTOS RODRIGUES ANGELA CRISTINA MOREIRA
EMEB Professor FLÁVIO NASCIMENTO ELIANA PEREIRA
EMEB JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO GABRIELA AMÉRICA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE
EMEB Professora LICÍNIA DE OLIVEIRA GUAZZELLI CELIA REGINA PEGOLI DE OLIVEIRA
EMEB MANECO DIONÍSIO JUDITH LEITE DA CONCEIÇÃO
EMEB MARIA NAZARETH ABS PIMENTEL DANIELA ALTAFINE BATISTA DA SILVA
EMEB Profa. MARIA THEREZA DE O. PICALHO (Dondoca) MARIA CÉLIA DA SILVA SALOMÃO
EMEB MOACYR PARISE CORRÊA ALESSANDRA GIOVANA BAGALI ALCÂNTARA.
EMEB NORMA LÍLIA PEREIRA JULIANA DALCIN LIMA
EMEB ORLANDO CORTEZ ADRIANA CONTINI BARRETO
EMEB SALIM ANTONIO CURIATI ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA BELARMINO
EMEB Professora SULEIDE MARIA DO AMARAL BUENO ELAINE APARECIDA MUNHOZ
EMEB ULISSES SILVESTRE GILMARA ABREU VIANA
EMEB Professor VICTOR LAMPARELLI SANDRA REGINA VIEIRA DA SILVA
EMEB Professora ZAINY ZEQUI DE OLIVEIRA ROSANA PEGOLLO MAZETTI
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O PRONATEC Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, através da Secretaria de
Assistência e desenvolvimento Social, vem trazendo de imediato para o segundo semestre o
Curso de Aquicultor (quem cria animais ou plantas aquáticos) Este curso tem por finalidade
formar mão de obra para trabalhar com a criação de peixes em Avaré e na região.
Previsto para iniciar no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em 22/09/2014, de segunda a sexta feira
das 19:00hs as 22:15hs com visitas em loco aos sábados.
Para maiores informações os interessados dirijam se a Secretaria de Assistência e desenvol-
vimento Social localizado na Rua Carmem Dias Farias n 2126 setor PRONATEC a partir do dia
08/09/2014 munidos dos documentos abaixo:

REQUESITOS PARA A PRÉ- MATRICULA
" Ser o titular ou dependente dos titulares dos Programas de  transf.de Renda.
"  Idade mínima 16 anos e máxima 59 anos.
"  Número de identificação Social (NIS) Cadastro Único.
"  02 Cópias (CPF) Cadastro de Pessoas Físicas.
" 02 Cópias (RG)
" 02 Cópias Comprovante de Endereço ( Conta de Luz).
" 02 Fotos ¾.
" Ter concluído ou estar cursando o Fundamental.

___________________________
Nilza Osória Rodrigues

Gestora do Programa Pronatec.

Secret aria Municip al da Assistência e
Desenvolvimento Social Programa Pronatec

NOTIFICAÇÕES

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo
presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Traba-
lhadores e as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do
Ministério da Saúde,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e
oitocentos reais), destinados à construção da UBS Jardim Paineiras, rua Argentina Viana, s/n.
Estância Turística de Avaré aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2014.

________________________________________
Paulo dias novaes filho

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo
presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Traba-
lhadores e as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do
Ministério da Saúde,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e
oitocentos reais), destinados à construção da UBS bairro Jardim Paraíso, rua Dona Lolita, s/n.
Estância Turística de Avaré aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2014.

______________________________________
Paulo dias novaes filho

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo
presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhado-
res e as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do Ministério
da Saúde,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), recebeu os
recursos financeiros no valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais),
destinados à construção da UBS Conjunto Habitacional Egídio Martins da Costa, rua Nicanor Garcia, s/
n. Estância Turística de Avaré aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2014.

______________________________________
Paulo dias novaes filho

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo
presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Traba-
lhadores e as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do
Ministério da Saúde,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e
oitocentos reais), destinados à construção da UBS bairro Jardim Jardim Santa Elizabeth, rua Saul
Bertolaccini, s/n. Estância Turística de Avaré aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2014.

______________________________________
Paulo dias novaes filho

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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LICITAÇÃO
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AVISO DE EDITAL
Repetição PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/14

PROCESSO Nº. 284/14
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
de limpeza para toda a municipalidade.
Data de Encerramento: 23 de setembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de setembro 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, 03 de setembro de 2014 - Carolina Aparecida
Franco de Freitas - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/14 - PROCESSO Nº. 310/14
Objeto: Levantamento topográfico para demarcação de áreas
verdes e ruas adjacentes.
Data de Encerramento: 26 de setembro de 2014  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 26 de setembro de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 05 de setembro de 2014 - Olga Mitiko Hata -
Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/14 - PROCESSO Nº. 311/14
Objeto: Elaboração de Projetos Básicos  para Acessibilidade
aos Prédios Públicos.
Data de Encerramento: 24 de outubro de 2014  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 24 de outubro de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 05 de setembro de 2014 - Olga Mitiko Hata -
Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 020/14 - PROCESSO Nº. 312/14
Objeto: Serviços de adequação e manutenção da Rede Elétrica
da Emapa com fornecimento de materiais.
Data de Encerramento: 30 de setembro de 2014  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 30 de setembro de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 05 de setembro de 2014 - Olga Mitiko Hata -
Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 083/14 - Processo n° 300/14

Conforme a assessoria jurídica referente ao pregão em epígrafe,
a Senhora CAROLINA APARECIDA FRANCO DE FREITAS,
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
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 18 de setembro de
2014, às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de setembro de 2014.

Tomada de Preços n° 015/14 - Processo n° 236/14
Conforme a assessoria jurídica referente ao pregão em epígrafe,
a Senhora OLGA M. HATA, Presidente da CPJL, no uso de suas
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos ter-
mos 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 setembro de
2014, às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de setembro de 2014.

Concorrência Pública n° 003/14 - Processo n° 054/14
Conforme a assessoria jurídica referente ao pregão em epígrafe,
a Senhora OLGA M. HATA, Presidente da CPJL, no uso de suas
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos ter-
mos 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 20 de outubro de
2014, às 9 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de setembro de 2014.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 046/14 - Processo nº. 232/14

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CIA DE DE-
SENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO - CODASP, com
valor mensal de R$ 1.234,29 (hum mil duzentos e trinta e quatro
reais e vinte e nove centavos) objetivando a locação de 01
Trator de Esteira da Marca Fiat Allis, Modelo 7D, Chapa CODASP
05013, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 02 de julho de 2014 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

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 a Empresa FIGUEIREDO S/A, objetivando a aquisi-
ção de Arla 32 para a Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao
Pregão Presencial nº. 077/14 - Processo nº. 268/14 - Homologa-
do em: 03/09/2014.

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 a Empresa MARAGNO & SILVA ÓTICA LTDA ME,
objetivando a aquisição de óculos para atender os pacientes
cadastrados de Avaliação Social, relativa ao Pregão Presencial
nº. 078/14 - Processo nº. 269/14 - Homologado em: 28/08/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
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 a Empresa MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
ME (lote 03), objetivando a aquisição de material de limpeza para
Secretaria de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 064/
14 - Processo nº. 191/14 - Homologado em: 26/08/2014.

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 a Empresa LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
- EPP, objetivando a aquisição de eletrodomésticos, eletro portá-
til e móveis para uso da SEMADES, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 103/14 - Processo nº. 276/14 - Homologado em: 28/08/2014.

ADITIVO E PRORROGAÇÃO
DISPENSA Nº 041/13 - Processo nº. 074/13 fica aditado o valor
de R$ 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos), para a empresa RF TV A CABO LTDA - ME, o que
corresponde a aproximadamente 22% (vinte e dois por cento)
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando aquisição de serviço de Sistema Via Cabo para
Internet e Prorrogado o presente contrato até o dia 05 de janeiro
de 2015 - Assinatura do Termo em: 05/09/2014.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 119/13 - Processo nº. 343/13, (Contrato
306/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e a empresa ECOPAG ADMINISTRAÇÃO DE CAR-
TÕES DE CRÉDITO E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI ME, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de vale alimen-
tação por meio de cartão magnético, com prorrogação até
22 de setembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefei-
to Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a l ic i tação na modal idade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 044/14 - Processo nº. 135/14, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviços de
carro de som para divulgação dos cursos do ACESSUAR/
PRONATEC, conforme preceitua a súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. - Anulada em: 02/09/14 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 105/14 - Processo nº. 280/14, objetivando a aquisição de
câmara específica para vacina - USF II "Dr. Fernando Hirata" - S.
Saúde, conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal. - Anulada em: 29/08/14 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto a Publicação da Homologação e Extrato de Contrato
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/14 - Processo n° 203/14, mo-
tivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo
Senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
...relativa ao Pregão Eletrônico nº. 081/14 - Processo nº. 233/14
- Homologado...
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 081/14 - Processo nº. 233/14
Agora se leia:
...relativa ao Pregão Eletrônico nº. 071/14 - Processo nº. 203/14
- Homologado...
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 071/14 - Processo nº. 203/14

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto a Publicação da Ratificação de Contrato do PREGÃO
ELETRÔNICO N° 071/14 - Processo n° 203/14, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Pre-
feito Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Dispensa nº. 054/14 - Processo nº. 296/14
Agora se leia:
Dispensa nº. 055/14 - Processo nº. 302/14

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 074/14 - Processo nº. 264/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO PEDRO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de internação de pacientes dependentes químicos.
Valor Global: R$ 338.400,00 (trezentos e trinta e oito mil e qua-
trocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 077/14 - Processo nº. 268/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FIGUEIREDO S/A.
Objeto: Aquisição de Arla 32 para a Secretaria de Saúde.
Valor Global: R$ 4.275,00 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/09/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 078/14 - Processo nº. 269/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARAGNO & SILVA ÓTICA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de óculos para pacientes cadastrados de
Avaliação Social.
Valor Global: R$ 6.059,53 (seis mil cinquenta e nove reais e
cinquenta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 064/14 - Processo nº. 191/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA ME (lote 03).
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Secretaria de
Educação.
Valor Global: R$ 8.998,08 (oito mil novecentos e noventa e oito
reais e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 26/08/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 103/14 - Processo nº. 276/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP.
Objeto: Aquisição de eletrodoméstico, eletro portátil e móveis
para uso da SEMADES.
Valor Global: R$ 12.137,00 (doze mil cento e trinta e sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2014

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 046/14 - Processo nº. 232/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO
PAULO - CODASP.
Objeto:  Locação de 01 Trator de Esteira da Marca Fiat Allis,
Modelo 7D, Chapa CODASP 05013.
Valor Mensal: R$ 1.234,29 (hum mil duzentos e trinta e quatro
reais e vinte e nove  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2014.
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 010/14 - Processo nº. 294/14

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa L.S. MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA, com valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), objetivando a contratação de
empresa para realização de show artístico "ao vivo" do cantor Luan Santana no dia 11/09 durante
a 49ª Emapa, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 19 de agosto de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 01 1/14 - Processo nº. 295/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa VIDA BOA SHOWS E EVENTOS LTDA, com valor
total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), objetivando a contratação de empresa para
realização de show artístico "ao vivo" da dupla Victor e Léo no dia 10/09 durante a 49ª Emapa, com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de agosto de
2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 012/14 - Processo nº. 297/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa LUCCO - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
com valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), objetivando a contratação de empresa para
realização de show artístico "ao vivo" do cantor Lucas Lucco, no dia 12/09  durante a 49ª Emapa,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de
agosto de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 013/14 - Processo nº. 298/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA - ME, com valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), objetivando a contratação
de empresa para realização de show artístico "ao vivo" da dupla Jads e Jadson no dia 13/09
durante a 49ª Emapa, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de agosto de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 014/14 - Processo nº. 299/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa F & S - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
com valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), objetivando a contratação de
empresa para realização de show artístico "ao vivo" da dupla Fernando & Sorocaba, no dia 14/09
durante a 49ª Emapa, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de agosto de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 015/14 - Processo nº. 306/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa ESTRUTURA EVENTOS LTDA - EPP, com
valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), objetivando a contratação de empresa para
apresentação de show com Musical do Sítio do Picapau Amarelo, no dia 15/09, durante a 49ª
Emapa, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
04 de setembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 010/14 - Processo nº. 294/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: L.S. MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico "ao vivo" do cantor Luan Santana
no dia 11/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 011/14 - Processo nº. 295/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIDA BOA SHOWS E EVENTOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico "ao vivo" da dupla Victor e Léo no
dia 10/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 012/14 - Processo nº. 297/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUCCO - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico "ao vivo" do cantor Lucas
Lucco, no dia 12/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/08/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 013/14 - Processo nº. 298/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico "ao vivo" da dupla  Jads e
Jadson, no dia 13/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/08/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 014/14 - Processo nº. 299/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: F & S - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico "ao vivo" da dupla  Fernando &
Sorocaba, no dia 14/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/08/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 015/14 - Processo nº. 306/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ESTRUTURA EVENTOS LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de empresa para apresentação de show com Musical do Sítio do Picapau
Amarelo, no dia 15/09 durante a 49ª Emapa.
Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2014.
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