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SAÚDE PÚBLICA
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Quatro novas empresas
vão gerar 100 empregos

em Avaré
Página  11

Saiba como eliminar o mosquito
Aedes aegypti de sua casa

Secretaria de Saúde fará mutirão no
Jardim Tropical e no Residencial Mário
Bannwart nos dias 13 e 14 de
fevereiro. Ação terá vistoria para
eliminação de criadouros e
tratamento químico, quando
necessário. Conheça medidas simples
que você pode adotar para evitar a
proliferação do mosquito no ambiente
doméstico. Página 12 e 13

FERIADO

Fique por dentro dos
eventos recreativos

do fim de semana
Programa Praia Acessível atende pessoas

com deficiência no Camping. Orla do Costa

Azul terá recreação e jogos para os foliões.
Página  24

GESTÃO

Prefeitura
determina
que Ecopag
quite
débitos com
o comércio
de Avaré
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Agente da VISA vistoria em residência



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA 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)

RELAÇÕES 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 DE SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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
Cláudio Hayashi

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO
Tel. 3711-2543 | 3711-2544
Paulo Henrique Ciccone

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

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

SAÚDE - Tel. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

31/01/16 A 04/02/2016

Diante dos recorrentes problemas que o funci-

onalismo público municipal tem enfrentado com

a utilização dos créditos do cartão-alimentação

Ecopag nos estabelecimentos credenciados, a Pre-

feitura da Estância Turística de Avaré enviou ofício

à empresa determinando que até o dia 11 de feve-

reiro, ela apresente à Prefeitura um relatório com

os valores vencidos devidos e a vencer junto aos

estabelecimentos comerciais credenciados; bem

como informe o montante total do saldo contido

nos cartões dos funcionários públicos.

O Governo Municipal exige ainda que a Ecopag

apresente até 11 de fevereiro recibo de compro-

vação de pagamento aos referidos estabelecimen-

GESTÃO

Prefeitura determina que
Ecopag quite débitos com
o comércio de Avaré

tos e uma previsão de quitação dos valores com

vencimento futuro.

Por meio do ofício, a Prefeitura informou à Eco-

pag que o valor correspondente ao mês de feve-

reiro não será repassado à empresa caso ela não

cumpra as pendências mencionadas no ofício.

"Eles estão descumprindo o contrato. Se não pa-

garem o que devem aos comerciantes de Avaré,

não vamos transferir o valor referente ao mês de

fevereiro, pagaremos diretamente na conta do

funcionário", informam os gestores municipais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO MÉDICO DE PESSOAL DA

PREFEITURA - DEMEP

CONVOCAÇÃO
Fica a servidora CILEIA DE JESUS LOFIEGO, agente adminis-
trativo, a comparecer para perícia médica no DEMEP, na Rua
Piauí, n. 1.077, Bairro Centro, na cidade de Avaré, no dia 11
(onze) de fevereiro de 2.106, às 17:00h.
AVARÉ, 05 de fevereiro de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal de Administração

LIBERA GONÇALVES GUERRA
*19.04.1923   +31.01.2016

ANACLETO PINTO DE OLIVEIRA
*01.02.1912   +31.01.2016

THEREZINHA DE JESUS PEREIRA TENZE
*27.01.1932   +31.01.2016

OLINDA FAGNANI DE OLIVEIRA
*27.01.1920   +01.02.2016

PAULO PASSOS DE ALMEIDA
*15.01.1951   +01.02.2016

RUY DE ALMEIDA PORTES
*21.08.1929   +01.02.2016

SIDNEI LIMA DE OLIVEIRA
*21.02.1984   +01.02.2016

JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE
*27/03/1929   +02.02.2016

VERONICA CRISTIANE PEREIRA MALACHIAS
*18.05.1992   +03.02.2016

ERCI NORONHA AFFONSO
*30.09.1940   +03.02.2016

JOANA SANTIAGO DE MORAIS
*30.07.1950    +03.02.2016

ORLANDO LUCINO DOS SANTOS
*12.04.1976   +03.02.2016

VANDA SILVA DE ALMEIDA
*03.10.1946   +04.02.2016



INEDITORIAIS

Conselho Municip al de Trânsito e T ransportes
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho

Municip al de Trânsito e T ransportes de 2016.
Aos 20 de Janeiro de 2016 às 19:00 hrs, nas dependências do
Centro Administrativo, deu início à reunião extraordinária do Con-
selho Municipal de Trânsito da Estância Turística de Avaré o
Senhor Presidente e Representante da OAB de Avaré Ronildo
Aparecido Simão, com a presença dos seguintes membros:
Marcelo Goes – Representante da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Transportes - Atenéia Ferreira – Representante do
Departamento Municipal de Trânsito   –  Jesus Dias Miranda –
Representante da Classe dos Taxistas– Ten. Pablo Batista de
Souza – Representante da Polícia Militar -  Rodrigo B. Oliveira –
Representante da Empresa Rápido Luxo Campinas-  Hermes
Rodrigues – Munícipe. O Presidente iníciou a reunião com a dis-
cussão da pauta estabelecida com o seguinte assunto:1) Indi-
cação nº 1793/15 CMA- Estudar a possibilidade de mudar o
sentido de direção da Rua Antônio Preto Cardoso de mão dupla
para mão única. (Decisão: Não aprovado).2)Indicação nº1795/
15 CMA- Realização de estudos para melhorar o trânsito da Rua
Tonico Boava.(Decisão: Aprovado a implantação de sinalização
horizontal e vertical na via).3)Indicação nº1833/15 CMA- Implan-
tação de velocidade nas proximidades do cruzamento das Ruas
Rio Grande do Sul e Rua Sergipe.(Decisão: Aprovado o reforço
da sinalização horizontal na via).4)Indicação nº1837/15 CMA-
Implantação de redutor de velocidade na Rua Bahia em frente ao
nº1737 e faixa de pedestre defronte nº1773. (Decisão: Aprova-
do a implantação da sinalização horizontal e vertical na
via).5)Indicação nº1905/15- Mudança do sentido de direção das
Ruas Princesa Isabel, Tenente João Dias, trecho entre a Rua
Minas Gerais, em mão única. (Decisão: Aprovado a implantação
de sinalização vertical, proibindo estacionar veículo de grande
porte).6)Indicação nº1910/15 CMA- Implantação de redutor de
velocidade na Avenida Salim Curiati entre as Ruas Braz Caldeira
e Coronel João Cruz.(Decisão: Já foi deliberado por este
COMUTRAN a implantação de um conjunto semaforico na esqui-
na deste cruzamento).7)Indicação nº1920/15 CMA- Implanta-
ção de um redutor de velocidade nas proximidades da Câmara
Municipal.(Decisão: Aprovado a implantação de Sinalização ho-
rizontal e vertical).8)Indicação nº1953/15 CMA- Implantação de
estacionamento apenas de um lado na Rua Amazonas entre os
trechos da Rua Acre e Av. João Vitor de Maria.(Decisão:Já foi
deliberado em pauta anterior que essa via se tornara mão única
de direção).9)Ofício n°6/2016 CMA- Solicita visita in loco na Ave-
nida Doutor Plinio de Almeida Fagundes, para que estudem a
possibilidade de implantar redutores de velocidade entre o Posto
Bizungão e Lago Ornamental Manoel Rodrigues.(Decisão: (Aguar-
dar a duplicação da SP).10)Solicitação do Municipe Paulo Gallego-
Solicita a alteração do sentido de direção da Rua Prof. Francisco
Rodrigues Santos, pois apenas um quarteirão é sentido único de
direção e os outros mão dupla. Dificultando o Acesso para a
Avenida Felix Fagundes.(Decisão: Aprovado a inversão do sen-
tido de direção).11)Requerimento nº28/2016- Protocolado no
Centro Administrativo- Requer implatação de carga e descarga
na Rua Santa Catarina nº1752 em frente ao Cine
Veneza.(Decisão: Não aprovado, pois na esquina do Posto Es-
trela já tem a Vaga para Carga e Descarga, a menos de 15
metros).12)Requerimento nº21986/2015-Protocolado no Centro
Administrativo- Solicita o abrandamento da velocidade na Av. Dr.
Plínio de Almeida Fagundes nº540, Jardim Paineiras.(Decisão:
Aguardar duplicação da SP).13)Requerimento nº22531/2015-
Solicita a autorização para a implantação de vaga para Farmácia
defronte o estabelecimento na Av. Carlos Ramires
nº215.(Decisão: Aprovado, autorizar o uso da via, sendo que a
implantação da sinalização horizontal e vertical deverá ser do
solicitante).14)Requerimento nº21788/2015- Implantação de si-
nalização horizontal e vertical, vaga especifica para embarque
e desembarque de Idosos, drefronte a creche para Idosos Se-
nhora Santana, na Avenida Santos Dumond nº2.029.(Decisão:
Visita in loco). 15)A pedido do Sr. Secretário de Planejamento e
Transportes, foi submentido à apreciação pelos Conselheiros o
Projeto Executivo para a Sinalização Turística elaborado pela
ALN ENGENHARIA, devidamente corrigido e atualizado, confor-
me solicitações emanadas da área técnica do DADE- Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, orgão res-
ponsável para formalização do Convênio de repasse do Recur-
so a ser utilizado à implantação desta sinalização em nossas
ruas, sendo o Projeto Executivo Aprovado. Informamos que a
execução dos serviços e visitas in loco serão realizadas de
forma seqüêncial ao recebimento dos protocolos e das Atas que

foram públicadas anteriormente, e que no momento estamos no
aguardo da abertura de Processo Licitatório para aquisição de
materiais de sinalização horizontal, vertical, contratação de mão
de obra para que se possa executar os serviços. Nada mais
havendo a tratar, esta Ata foi lavrada por mim, Aténeia Ferreira,
Funcionária Pública Municipal, matrícula 2053, Supervisora do
Departamento Municipal de Trânsito e membro deste Conselho
Municipal de Trânsito. Esta Ata deve ser assinada por todos os
presentes referenciados acima.

JARI – AVARÉ
 Estância T urística de Avaré, 29 de Janeiro de 2016

ATA N º 11  DE REUNIÃO DA JARI – JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES.
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2016, às 09:00
hrs, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré a Junta Administrativa de Recursos
e Infrações JARI sendo Presidente da mesma Sr. Claúdio Manoel
de Oliveira OAB 48.785, e os membros Claúdia Contrucci Gambini
e Jesus Dias Miranda, com o intuito de apreciar e julgar os recur-
sos a seguir descritos:

Processos: 0050/2016
Autos de Infrações nº : X0043020004
Placas: CXI 2180
Proprietário/Recorrente: Paulo Massud
A JARI do Município da Estância Turística de Avaré, reunida
nesta ocasião para julgamento do recurso interposto dentro do
prazo legal, por UNANIMIDADE de votos, decidiu DAR PROVI-
MENTO ao recurso interposto.
JUSTIFICATIVA
Alega o Recorrente que ao estacionar seu veículo, no dia 06/10/
2016, na Rua Góias ao lado do nº1.442, colocou o ticket do
Estacionamento Rotativo no painel do veículo,e que por razões
desconhecidas, foi gerada a Notificação. Pede a revisão da
Penalidade imposta, e seu cancelamento. Em razão do mesmo
comprovar o recolhimento da tarifa dentro do prazo, pede provi-
mento ao recurso interposto.
Pelo exposto, os Membros da JARI decidiram dar PROVIMENTO
aos mesmos.
Este é o parecer.
Intime-se.

Processo 0051/2016
Auto de Infração- X0043020126
Placas –OWP 4719
Proprietário – Jose V alter luiz
A JARI do Município  da Estância Turística de Avaré, reunida
nesta ocasião para julgamento do recurso interposto        dentro
do prazo legal, por UNANIMIDADE de votos decidiu NEGAR PRO-
VIMENTO ao recurso , com fundamento na justificativa abaixo.
JUSTIFICATIVA – Alega o Recorrente que o veiculo de sua pro-
priedade estacionou em desacordo com as condições regula-
mentadas para o estacionamento rotativo na praça da indepen-
dência, de fronte ao n°29 nesta cidade em 13 de outubro de
2015 as 16 e 20 horas.  A matéria contida no recurso, veio
desacompanhada de qualquer documento que possa elidir o
auto de infração aplicado, muito pelo contrário confessa o fato e
as citações feitas são insuficientes. Foi devidamente notificado,
deixando de efetuar o respectivo pagamento. Em razão disso
deve ser mantido o auto e negar provimento ao recurso. Pelo
exposto os membros da JARI, negam provimento ao recurso.
É o parecer.
Intime-se.

Processo 0822/2016
Auto de Infração- X0043019921
Placas – ETX 4545
Proprietária – Kátia dos Reis Carvalho
A JARI do Municipío  da Estância Turística de Avaré, reunida
nesta ocasião para julgamento do recurso interposto        dentro
do prazo legal, por UNANIMIDADE de votos decidiu NEGAR PRO-
VIMENTO ao recurso , com fundamento na justificativa abaixo.
JUSTIFICATIVA – Alega a Recorrente em síntese que não tem o
hábito de estacionar seu veículo sem o ticket do estacionamento
rotativo.A matéria contida no recurso, veio desacompanhada de
qualquer documento que possa elidir o auto de infração aplica-
do, muito pelo contrário confessa o fato e as citações feitas são
insuficientes. Foi devidamente notificada, deixando de efetuar o
respectivo pagamento. Em razão disso deve ser mantido o auto
e negar provimento ao recurso. Pelo exposto os membros da
JARI, negam provimento ao recurso.
É o parecer.
 Intime-se.

Claúdio Manoel de Oliveira
Presidente da JARI

Claúdia Contrucci Gambini                       Jesus Dias Miranda
Representante do Orgão Executivo       Representante da Área

de Trânsito

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ
AVISO CARTA CONVITE

Carta Convite nº FREA-001/2016-CC
PROCESSO nº FREA-005/2016

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna público, para
ciência dos interessados que se acha aberta a licitação na mo-
dalidade Carta Convite para:
Objeto:- Contratação de empresa para fornecimento parcelado
de 100 caixas de Papel Sulfite A4, atendendo as necessidades de
impressões diversas de todos os departamentos da Fundação.
Período: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do
contrato.
 Edital disponível a partir de 11.02.2016, da seguinte forma:
" Gratuitamente, até 48h antes da abertura da licitação, no ende-
reço eletrônico da Fundação Regional Educacional de Avaré
www.frea.edu.br
" Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente
normal, mediante o recolhimento da quantia de R$ 15,00 (quinze
reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8
do Banco do Brasil S/A.
" Entrega dos envelopes: 18 de fevereiro de 2016 até as 09h.
" Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2016 as 10h.
INFORMAÇÕES: no setor de Licitações da Fundação Regional
Educacional de Avaré,
Diariamente a partir das 08h.
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de
Avaré - SP
Fone: 14 - 3711 1828

Luiz Mourato Neto
Diretor Executivo - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS(AS) AUXILIAR
DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRORDINÁRIA PARA A.D.I's, TRATAR
DE ASSUNTO RELACIONADOS A ENTREGA DA

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO.
 O Sindicato dos Servidores e Funcionários Público do Município
de Avaré e Região, com sede nesta cidade, na rua Rio de Janei-
ro, nº 1854, bairro Brás 1, através de seu Presidente Sr. (a)
Leonardo do Espirito Santo, CONVOCA através do presente
edital, todos (as) os (as) A.D.I'S, para Assembleia Geral Extraor-
dinária, que será realizada na sede do Sindicato, às 14h 1º
chamada e às 14h e 30m a 2º chamada dia 13 de fevereiro de
2016, com a seguinte ordem do dia:
1- Não agendar a reunião para o atendimento da pauta de
reivindicação enviada no dia 07 de outubro de 2015 sob o nº
18.567/2015;
2- Decidir sobre a situação o que fazer, qual a atitude to-
mar mediante a este imbróglio;
3- Entrar em estado de movimentação para uma possível
paralização dos serviços;
4- Eleger a comissão caso seja decidido a deflagração da
paralização;
5- Plano de trabalho e local para a organização;
6- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convoca-
ção às 14 horas, com a presença da maioria dos (as) A.D.I'S e,
em segunda convocação, com qualquer número, meia hora de-
pois, não exigindo a lei quorum especial (art.29, §2º, do Estatuto
do Sindicato).
Avaré 26, janeiro, de 2016.

___________________________
(Leonardo do Espirito Santo - Presidente)
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Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°91/2015
Aos 17 dias do mês de Dezembro, do ano de 2015, as 10:07
horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência na sala da Biblioteca Braille
Jairo Amorim. Estiveram presentes 11 pessoas conforme assi-
nado em lista de presença e a saber: DEIRA ALIZIA VISENTIM
VILEM, representante da Secretaria Municipal de Administração,
SANDRA RIBEIRO ROSA ANTONIO, representante da Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, JOSANA
SOUZA CARLOS, representante da Secretaria Municipal de Cul-
tura, JANIO AUGUSTINHO ALVES JÚNIOR, representante da
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes, EUGENIO
SBRAGIA, representante das pessoas com deficiência intelec-
tual, ANDRÉ LUIZ MARQUES CONSANI, representante das pes-
soas com deficiência visual, ZARTARCY ZANLUCKI, represen-
tante das pessoas com deficiência visual - suplente, ANDREIA
FELLIPE DA SILVA, representante das pessoas com deficiência
física, FLAVIO EDUARDO ZANDONÁ, representante do Sindica-
to dos comerciários. Justificaram a ausência: Secretaria Munici-
pal de Educação, representantes de Deficiência Auditiva, Se-
cretaria Municipal de Saúde e APAE. A abertura da reunião foi
realizada pela Presidente Andreia Fellipe da Silva que agradece
a presença de todos e afirma que necessitará da ajuda de todos
e passa a palavra para a secretária Josana para dar início aos
processos. Josana apresenta a ata da última reunião que foi
aprovada por unanimidade. A seguir informa que fará uma inver-
são de pauta, começando pelos apontamentos da secretaria.
Informa que foi realizada uma reunião entre a Diretoria para que
a nova Presidente e Vice Presidente tomassem conhecimento
da organização das pastas e documentos do conselho. Josana
colocou a documentação a disposição de todos, que poderá ser
retirada por meio de protocolo para que os conselheiros possam
levar o material para consulta, principalmente das leis munici-
pais, que  já estavam todas organizadas em pastas. Apresentou
os eventos realizados pela Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, que fizeram  parte da Virada Inclusiva,  incen-
tivado pela  Secretaria Estadual.  Dia 05 de dezembro, a Secre-
taria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência esteve
no Largo São João, durante as atividades do Festival de Teatro,
fazendo panfletagem e abordagem de munícipes para a
conscientização. Na mesma data, a Secretária esteve presente
na Corrida Clínica do Tênis e fez uma homenagem a atleta Cátia
Oliveira e em um momento de inclusão fez divulgação dos direi-
tos da pessoa com deficiência. Alguns conselheiros comenta-
ram que não viram a notícia no Semanário Oficial,  apenas no
facebook da Secretária e Josana afirmou que mandou por duas
vezes ao responsável pelo Semanário, mas que infelizmente
não havia sido publicado nada, com exceção do jornal A Voz do
Vale, que gratuitamente fez a reportagem. Após debate ficou
aprovado por todos que deverá ser encaminhado um ofício ao
Prefeito com cópia para o Secretário Lucas Mota, pedindo um
espaço no Semanário, para que se publique notícias de eventos
e informes de conscientização e projetos.  A seguir Josana fala
que a Biblioteca Jairo Amorim foi incluída nos trâmites da Prefei-
tura, com a criação de e-mail oficial, entre outros processos
administrativos, sendo agora considerada um subdepartamento
da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Afirmou também que fez  o pedido para incluir a Biblioteca no
cadastro nacional e estadual de bibliotecas.  Informou também
que já está instalado na Biblioteca um computador equipado
com sistema DOS VOX e NVDA para uso dos deficientes visu-
ais. A seguir o Sr. Eugenio Sbragia parabeniza o trabalho de
realizado pelo Conselho e também a  Secretaria de Esportes
pela participação em reunião do CRAS, afirma também que é de
extrema importância que se saiba quem são os deficientes no
município. Josana explica que a Secretária Sandra já realiza
cadastro dos deficientes e que foi feito parceria com a ETEC
para que haja uma melhoria no banco de dados e que se possa
gerar relatórios específicos por tipo de deficiência.  Seguindo a
pauta, Josana dá início a leitura dos Processos: Processo n°01/
2015. Planejamento de ações. Josana faz a leitura dos ofícios
enviados a todos os  Secretários Municipais e da Diretoria de
Ensino e a leitura dos ofícios recebidos da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Obras e Habitação e dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência. Ficou decidido que será aguardado até o
final de janeiro para que todos os secretários encaminhem suas
respostas e que por volta do dia 15 de janeiro seja realizado uma
cobrança. Sobre a resposta do ofício da Secretaria de Obras e
Planejamento, a conselheira Deira informa que  esta Secretaria é
responsável somente por convênios de construção de casas. A
conselheira Raquel Molina afirma que a Secretaria está subdivi-
dida em três ações distintas: Aprovação de projetos particula-
res, CDHU, Programa Minha Casa Minha Vida e afirma que é

realizado a fiscalização de rampas e calçadas.  Os conselhei-
ros questionam o porque de o Secretário não incluir esta ação
em resposta ao ofício. Ficou decidido que a conselheira Raquel
irá apresentar na próxima reunião, como é realizado todos os
trâmites. Na sequência a conselheira Deira informa que sua
secretaria irá responder o ofício mas já adianta que já foram
realizadas duas ações: Concurso com vagas destinadas para
deficientes e o DEMEP está com um projeto dirigido por uma
assistente social que prevê o cadastro de todos os deficientes
que são funcionários municipais. Afirmou que assim que este
cadastro estiver pronto irá fornecer ao Conselho.   A presidente
Andreia, afirmou que todos devem conhecer as leis pois soube
a pouco tempo que ela teria direito a prioridade na fila, inclusive
no atendimento nos postos de saúde.  Deira ficou responsável
por apresentar um informativo de conscientização que viu em
outro local e trará ao conselho como ideia para ser distribuído
em todos os departamentos como ofício circular. Processo n°
02/2015 - Acessibilidade para Deficientes Visuais no Terminal
Rodoviário. Ficou decidido que Janio deverá investigar quem é o
responsável pelo terminal para que o mesmo seja oficiado. Deira
afirma que não é responsabilidade da prefeitura e por isso de-
verá ser oficiado o responsável pela concessionária. Processo
n°03/2015 - Sala de Recursos em escolas estaduais. Ficou de-
cidido que o conselho deverá oficiar a Diretoria de Ensino (DE).
Os conselheiros André e Zartarcy afirmaram que é de extrema
necessidade ter um profissional habilitado para lecionar o braille
dentro das salas de recursos e por isso deve ser dado anda-
mento ao processo. O conselheiro Flávio sugere que seja reali-
zado um levantamento de quantos deficientes visuais há no
município para receber este benefício das aulas de forma a
subsidiar o ofício a DE. Ficou decidido oficiar a Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, para saber qual é a forma
que as informações de 'novos' deficientes são encaminhadas a
ela e quais são os setores/áreas que realizam tal parceria. Deira
sugere que no ofício para a DE conste questões como: Qual a
duração das aulas? È individual? O tipo de deficiência é levado
em consideração? A conselheira Zartarcy afirma que tomou
conhecimento que sala de recursos são espaços onde se mis-
turam alunos com todos os tipos de deficiencia e pouca atenção
de fato é oferecida. A seguir Josana afirma que na última reunião
ficou estabelecido que os conselheiros deveriam trazer ações
para serem alcançadas no ano de 2016.  Aprovados as ações
para 2016: início  dos estudos para criação do Fundo Municipal,
inserção nas redes sociais,   visita a outros conselhos para
capacitação, concurso para moda, e evento Destaques do ano
em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. Para a criação do Fundo Municipal ficou decidido agendar
uma reunião com o Secretário Gilson Câmara e o Presidente
Gumercindo Castelucci . Ficou criada a comissão para este pro-
cesso: conselheiros: Eugenio Sbragia, Janio Augustinho, Josana
Carlos, Clayton Macário, Andreia Fellipe da Silva.  Nada mais
tendo sido deliberado, foi lavrada por mim, Josana Souza Carlos,
na qualidade de Secretária e, sendo lida e achada conforme por
todos, foi assinada por mim e pela presidente  que atestam a
veracidade das informações contidas. Encerramento pela Pre-
sidente Andreia Fellipe da Silva as 12h00.

ANDRÉIA FELLIPE DA SILVA                 JOSANA SOUZA CARLOS
PRESIDENTE DO CMDPD                           SECRETÁRIA GERAL

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural
2015/2016

Presidente e Secretário (Interino) Gumercindo Castellucci Filho
Vice-Presidente: Angela Golin

CONVOCAÇÃO REUNIAO ORDINARIA DO MÊS
DE MARÇO DE 2016

Ficam por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para participação em reu-
nião ordinária a se realizar no próximo dia 15 MARÇO DE 2016
(TERÇA FEIRA) às 17H30 (DEZESSETE HORAS E TRINTA MINU-
TOS) na Biblioteca Municipal de Avaré - Rua Minas Gerais 279.
Pauta da Reunião:
. Definição do Calendário das reuniões do CMPC em 2016
. Resultados dos debates da Confoca - Conferencia Municipal
de Cultura
. Reorganização do CMPC
. Grupo de Estudos para o Plano Municipal de Cultura e
agendamento das Audiências Publicas
. Palavra livre para assuntos gerais
A reunião é aberta à população, lembrando, porém, que o uso da
palavra só será concedido mediante inscrição prévia em tempo
máximo de cinco minutos (para até dois interessados por reunião).

Gumercindo Castellucci Filho
Presidente do CMPC e Respondendo pela Secretaria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO PLANO DIRETOR

Paulo Dias Novaes Filho, prefeito da ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ e Eduardo Augusto Zanella, presidente do CONSELHO
MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, fazem saber e convidam toda
a população avareense, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVI-
SÃO DO PLANO DIRETOR Lei Complementar n.º 154/2011, em
atendimento a Lei Federal n.º 10257/01 - Estatuto da Cidade, a
se realizar às 19 horas do dia 25 de fevereiro de 2016 (quinta-
feira), na Câmara Municipal, Av. Misael Eufrásio Leal, 999 - Avaré
- SP, para discussão das propostas de Emenda apresentadas
no Projeto de Lei n.º 05/2015.
 Avaré, 04 de fevereiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito da ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE AVARÉ

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA
Presidente do CONSELHO MUNICIP AL DO PLANO DIRETOR

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca a
classificada, do Concurso Público 01/2015, homologado pelo Edital
de 25/11/2015, para o emprego de Professor Ensino Superior de
Artes Cênicas , conforme a classificação abaixo descrita; para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01-  Andrea Egydio de Carvalho
Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca a
classificada, do Concurso Público 01/2015, homologado pelo Edital
de 25/11/2015, para o emprego de Professor Ensino Superior de
Gestão Escolar , conforme a classificação abaixo descrita; para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01-  Martha Angélica Sossai
Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca a
classificada, do Concurso Público 01/2015, homologado pelo Edital
de 25/11/2015, para o emprego de Professor Ensino Superior de
Psicologia , conforme a classificação abaixo descrita; para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01-  Maiara Medeiros Brum
Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente
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FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca os
classificados, do Concurso Público 01/2015, homologado pelo
Edital de 25/11/2015, para o emprego de Professor Ensino Supe-
rior de Inglês , conforme a classificação abaixo descrita; para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01- Rosangela Estevão
02- Douglas de Magalhães Ferreira
Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato repre-
sentado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convo-
ca o classificado, do Concurso Público 01/2014, homologado
pelo Edital de 19/12/2014, para o emprego de Escriturário , con-
forme a classificação abaixo descrita; para comparecer no pra-
zo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e
das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
4- Wesley da Silva Oliveira
Estância Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o
classificado, do Concurso Público 01/2015, homologado pelo Edital
de 25/11/2015, para o emprego de Professor Ensino Superior de
História , conforme a classificação abaixo descrita; para compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01- Rafael Henrique Antunes
Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 144 de 15/07/2015, protocolo/processo nº 1721/15 de 13/
08/15,
Interessado: Darci Zurdo Rodrigues de Camargo
CPF/CNPJ: 195.466.408-75 (representante Claudio de Jesus
Zurdo Rodrigues Camargo)
Endereço: Rua Naufal Ignatius, nº 38, Avaré / SP

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 022 de 27/08/2015, protocolo/processo nº 1958/15 de
23/09/15,
Interessado: Darci Zurdo Rodrigues de Camargo
CPF/CNPJ: 195.466.408-75 (representante Claudio de Jesus
Zurdo Rodrigues Camargo)
Endereço: Rua Naufal Ignatius, nº 38, Avaré / SP

03. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 454 de 12/11/2015, protocolo/processo nº 2272/15 de 12/
11/15,
Interessado: Carlos Thadeu Manoel
CPF/CNPJ: 891.275.528-53
Endereço: Rua Milão, nº 300, Avaré / SP

04. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 452 de 11/11/2015, protocolo/processo nº 2257/15 de 11/
11/15,
Interessado: Lajão Avaré Materiais para Construção LTDA
CPF/CNPJ: 05.339.960/0001-02
Endereço: Avenida Paranapanema, nº 839, Avaré / SP

05. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 453 de 11/11/2015, protocolo/processo nº 2258/15 de 11/
11/15,
Interessado: Comércio de Peças Automotivas Avaré LTDA
CPF/CNPJ: 12.950.203/0001-28
Endereço: Avenida Carlos Ramires, nº 1201, Avaré / SP

06. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 267 de 18/08/2015, protocolo/processo nº 1787/15 de 19/
08/15,
Interessado: Flor de Alecrim Hamburgueria
CPF/CNPJ: 21.925.721/0001-82
Endereço: Avenida Prefeito Paulo Novaes, nº 1054, Avaré / SP

07. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 260 de 18/11/2015, protocolo/processo nº 2319/15 de
19/11/15,
Interessado: Flor de Alecrim Hamburgueria
CPF/CNPJ: 21.925.721/0001-82
Endereço: Avenida Prefeito Paulo Novaes, nº 1054, Avaré / SP

08. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 018 de 10/03/2015, protocolo/processo nº 549/15 de 10/
03/15,
Interessado: Rio Novo Embalagens LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.763.158/0001-37
Endereço: Rua Luiz Pereira Dias, nº 25, Avaré / SP

09. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 018 de 14/08/2015, protocolo/processo nº 1736/15 de
14/08/15,
Interessado: Rio Novo Embalagens LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.763.158/0001-37
Endereço: Rua Luiz Pereira Dias, nº 25, Avaré / SP

10. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 140 de 22/06/2015, protocolo/processo nº 1478/15 de 06/
07/15,
Interessado: Maria Lucia Amaral da Silva
RG: 19.639.659
Endereço: Rua Amaral Pacheco, nº 1984, Avaré / SP

11. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 125 de 18/11/2015, protocolo/processo nº 1478/15 de
06/07/15,
Interessado: Maria Lucia Amaral da Silva
RG: 19.639.659
Endereço: Rua Amaral Pacheco, nº 1984, Avaré / SP

12. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 032 de 04/11/2015, protocolo/processo nº 059/16 de 12/01/16,
Interessado: Gervásio Antonio Volpi Vilhena
CPF/CNPJ: 793.962.758-91
Endereço: Rua Domiciano Santana, nº 1051, Avaré / SP

13. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 133 de 08/06/2015, protocolo/processo nº 582/15 de 16/
03/15,
Interessado: Rosa Maria de Salles Oliveira dos Santos
CPF/CNPJ: 072.088.958-80
Endereço: Rua João Vicentini, nº 199, Avaré / SP

14. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 148 de 22/10/2015, protocolo/processo nº 582/15 de 16/
03/15,
Interessado: Rosa Maria de Salles Oliveira dos Santos
CPF/CNPJ: 072.088.958-80
Endereço: Rua João Vicentini, nº 199, Avaré / SP

15. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 121 de 05/05/2015, protocolo/processo nº 513/15 de 05/
03/15,
Interessado: Júlio Cesar Theodoro
CPF/CNPJ: 033.923.998-09
Endereço: Rua América, nº 120, Avaré / SP

16. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 109 de 18/05/2015, protocolo/processo nº 1075/15 de
28/05/15,
Interessado: Júlio Cesar Theodoro
CPF/CNPJ: 033.923.998-09
Endereço: Rua América, nº 120, Avaré / SP

17. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 122 de 08/10/2015, protocolo/processo nº 2362/15 de
25/11/15,
Interessado: Júlio Cesar Theodoro
CPF/CNPJ: 033.923.998-09
Endereço: Rua América, nº 120, Avaré / SP

18. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 306 de 09/02/2015, protocolo/processo nº 303/15 de 10/
02/15,
Interessado: Conselho Central de Avaré da SSVP
CPF/CNPJ: 44.586.527/0001-15
Endereço: Rua Mato Grosso, nº 1190, Avaré / SP

19. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 302 de 31/08/2015, protocolo/processo nº 1848/15 de
01/09/15,
Interessado: Conselho Central de Avaré da SSVP
CPF/CNPJ: 44.586.527/0001-15
Endereço: Rua Mato Grosso, nº 1190, Avaré / SP

20. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 269 de 15/01/2016, protocolo/processo nº 089/16 de 15/
01/16,
Interessado: Sonia Aparecida Fátima de Souza
CPF/CNPJ: 1733.984.638-98
Endereço: Rua Manoel Gonçalves, nº 156, Avaré / SP

21. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 038 de 12/01/2016, protocolo/processo nº 074/16 de 13/
01/16,
Interessado: José Edson Oliveira Tenca
CPF/CNPJ: 127.237.868-38
Endereço: Rua Pará, nº 1039, Avaré / SP

22. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 037 de 01/10/2015, protocolo/processo nº 021/16 de 07/
01/16,
Interessado: Mariana Prado de Souza
CPF/CNPJ: 419.213.188-99
Endereço: Rua Amazonas, nº 1262, Avaré / SP



LEGISLATIVO

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA
SESSÃO ORDINÁRIA EM 1º de FEVEREIRO de 2016

INDICAÇÕES
Denilson Rocha Ziroldo- Presidente

-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência, a
capina e limpeza do mato alto da praça localizada na rua Dolores Vasques
Cardoso, situada no bairro Chácara Elisa.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência, a
capina e limpeza de todas as ruas localizadas no bairro Jardim Brasil.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência, a
manutenção da estrada da que dá acesso a CUTRALE.
-por meio do setor competente, seja notificado o proprietário da residência
localizada na rua João Becca, 456, tendo em vista que a casa está abando-
nada, o mato está invadindo a calçada e moradores circunvizinhos reclamam
do aparecimento de insetos e animais peçonhentos em suas residências.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência, a
recuperação do leito carroçável da rua José Alarcão, próximo ao nº248.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria operação tapa-bura-
cos nas ruas do Bairro Vila Martins III.
-para que seja providenciada por meio da secretaria o cascalhamento na
entrada das Terras de S. José, bem como passar a máquina para dar
condições mínimas aos moradores do referido bairro.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, melhoria
no leito carroçável da estrada que dá acesso à Fundação Pe. Emílio Immos,
principalmente próximo à antiga Granja Oriente e Fazenda do Abacate.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, melhorias
no leito carroçável das ruas do Jardim Califórnia, as quais estão intransi-
táveis, passando a máquina.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente a instala-
ção de cobertura do ponto de parada de ônibus nas Terras de S. José, onde
as crianças aguardam ônibus escolar
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, limpeza
e operação tapa-buracos nas ruas do Bairro Ipiranga.

Edson Flavio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Para que através do setor competente realize a operação tapa buracos
em toda extensão da Rua Almirante Barroso no Jardim Planalto, pois a
mesma se encontra intransitável.
-Para que através do setor competente para que destine uma frente de
trabalho para realizar a limpeza de todo bairro de Terras de São José, que
se encontra em estado caótico necessitando de tal serviço.
-Para que através do setor competente realize a operação tapa buracos
nas ruas Arminda Giraldi Bertolacinni e Professora Macambira Localizadas
no bairro Santa Elizabeth, que se encontram intransitáveis.
-Para que através do setor competente realize a operação tapa buracos na
rua Fernando Antônio Tamassia Localizadas no Jardim Tropical, que se
encontra intransitável.
-Para que através do setor competente realize a troca da lâmpada do
poste localizado na Rua São Paulo em frente ao número 642, que se
encontra queimada desde o ano passado.

Antonio Leite de Oliveira
-providencie a troca de lâmpadas queimadas e quebradas na Av. José
Ortega e na Rua Alicio Ferrari no bairro Vila Esperança. Visto que, estas
ruas estão sem iluminação pública, deixando os moradores totalmente
vulneráveis a práticas criminosas.
-providencie a limpeza e instalação de traves no campinho localizado no
Residencial Mário Emílio Bannwart. Uma vez que, o referido bairro não
possui nenhuma opção de lazer.
-por meio do setor competente, providencie operação tapa buraco na Rua João
Paulo Nogueira próximo a rotatória no bairro Jardim Paraíso. (Foto Anexa)
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência opera-
ção tapa buracos na Rua José Bruno no bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência capina
e limpeza dos terrenos localizados ao lado da UBS Bairro Alto entre as ruas
Padre Mauricio e 15 de Novembro.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência capina
e limpeza do terreno localizado ao lado da EMEB Professora Zainy Zequi
de Oliveira no bairro Alto.
-por meio do setor competente, providencie roçagem e limpeza do campo
de futebol na Rua Antônio Bruno no bairro Duilio Gambini.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência capina
e limpeza do terreno localizado na Rua Ioio de Freitas ao lado do Centro de
Educação Infantil Professora Olga Girardi de Brito.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a
limpeza dos bueiros no final da Rua José Bruno no bairro Camargo. Visto
que, os bueiros estão completamente sujos impedindo e vazão das águas.
-por meio do setor competente, providencie campina e limpeza no campo
de futebol localizado na Rua José Bruno no bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência capina
e limpeza do terreno localizado ao lado da EMEB Professora Suleide Maria
do Amaral Bueno no bairro Vila Jardim. Pais estão receosos devido à
proliferação de animais peçonhentos em principal o mosquito Aedes aegypti
que transmite a Dengue e Zica.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente realize a o conserto da iluminação
pública da Avenida Pinheiro Machado no trecho que compreende as ruas

Jorge Calixto e rua Arandu.
-para que por meio do setor competente realize operação tapa-buracos na
Rua Josefa Amici, no bairro Brabância, no trecho que compreende a
Avenida Anápolis e a Rua Rosa Ferrari.
-para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpada do
poste de iluminação pública à Rua Minas Gerais, altura do nº. 1.485.
-para que por meio do setor competente realize limpeza de área verde
localizada no bairro Chácara Eliza.

Bruna Maria Costa Silvestre
- para que por meio do setor competente, providencie melhorias na rotatória que
interliga o cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Alemanha,
bairro Jardim Europa. Vale salientar que a atual rotatória dificulta a mobilidade
dos veículos, colocando em risco àqueles que transitam pelo local.
-para que por meio do setor competente, coloque em prática os estudos
que vem sendo realizados para a instalação de uma rotatória na Avenida
Anápolis confluência com a Rua Josefa Amici/Rua Jango Pires, bairro
Jurumirim.
-para que por meio do setor competente, providencie melhorias na sinaliza-
ção de transito na Rua Bahia confluência com a Rua Pará, Centro, devido
aos constantes acidentes que vem ocorrendo naquele cruzamento.
-para que por meio do setor competente, providencie a instalação de uma
Placa Informativa de LOMBADA na Rua Pedro Domingues, defronte ao
numeral 68, bairro São Luiz. Vale salientar que a referida Rua e paralela a
Escola Estadual Dona Bene de Andrade.
-para que por meio do setor competente, estude a possibilidade em montar
uma comissão de avaliação para proteção, preservação e manutenção
das nascentes, córregos e rios de nosso município.
-para que por meio do setor competente, sejam notificados os proprietári-
os de lotes de terrenos localizados na Vila Operária, para que os mesmos
procedam com a construção das calçadas, passeio público.
-para que por meio do setor competente, estude a possibilidade em forne-
cer repelentes para uso nas crianças da rede básica de ensino municipal.
-REITERANDO as Indicações nº 1288 de 24/08/2015 e 1926 de 30/11/
2015, para que por meio do setor competente, providencie a retirada de
um banco quebrado localizado na Praça Juca Novaes, localizada na Rua
Pará confluência com a Rua Domiciano Santana, Centro.
-para que por meio do setor competente sejam notificados os proprietários
de terrenos localizados na Avenida Espanha e Itália, para que os mesmo
procedam com a construção das calçadas, passeio público.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, proceda em caráter de urgência
com a realização do evento Avaré Viva, no Distrito de Barra Grande,
reiterando o ofício sob nº 042/2015, já epigrafado.
-para que por meio do setor competente, sejam notificados em caráter de
urgência os proprietários de lotes, localizados no Parque São Jorge, prin-
cipalmente nas esquinas da Rua Tejupá cruzamento com a Rua Inácio
Coutinho e também nas respectivas já mencionadas como Ruas Tejupá e
Inácio Coutinho, reiterando à indicação sob nº 0622/2015, conforme pro-
posição já indicada.
-para que por meio do setor competente, seja novamente proibida a
circulação de caminhões como carreta e bitrens, no perímetro urbano da
cidade, considerando o fato destes veículos estarem deteriorando a pavi-
mentação asfáltica e também ocasionando rachaduras nas vias públicas
urbanas, principalmente nas imediações do Lago Bertha Bannwart, dentre
outros locais.
-para que por meio do departamento competente municipal ou estadual,
seja aberto um caminho até o Distrito Industrial, por intermédio da Rodo-
via - SP Antonio Salim Curiati, o qual tem a finalidade de facilitar o acesso
pelos empresários e trabalhadores do local.
-para que por meio do setor competente, sejam realizadas as devidas
trocas de lâmpadas, localizadas na Praça Pública - Jesus Gusman, nas
imediações da Caic e Posto de Combustível Helsid, entre as ruas Padre
Emílio Immos e Minas Gerais. Considerando como justificativa as cons-
tantes reclamações da comunidade como comerciantes, moradores do
entorno, transeuntes e frequentadores do local, que tanto vem reclaman-
do e cobrando.
-para que por meio do setor competente, sejam restabelecidas as linhas telefô-
nicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Posto de Saúde da Rua Acre.
-para que por meio do setor competente, proceda em caráter de urgência,
com as devidas capinações roçadas no entorno das ruas Amadeu Miras,
Professor Geraldo de Lima, Vicente Panccioni e também na rua José
Faria, localizadas no Jardim Vitória e Jubran, reivindicando ainda medidas
cabíveis contra futuras erosões naquele local, atendendo aos pedidos
daquela comunidade, a qual tanto vem reclamando e cobrando.
-para que por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sejam
intensificadas as devidas fiscalizações aos descartes irregulares de entu-
lhos, em toda a extensão territorial do perímetro urbano de nossa cidade,
principalmente no Jardim Europa III e adjacências, considerando que
mencionado, segundo alegações da comunidade, principalmente de mora-
dores e transeuntes do bairro acima descrito, os quais tem presenciado
tratoristas e demais pessoas realizando o irregular procedimento.

Julio Cesar Theodoro
-Para que fiscalize as atividades da Cooperativa de Reciclagem a fim de
evitar crimes ambientais em nosso município.
- Para que acompanhe a manutenção na BOMBA DE ESQUICHO do
chafariz no Horto Florestal, para que possamos voltar a ter essa atração.
-Para que seja enviado a essa Casa de Leis as providências tomadas em
relação a Lei dos Pararraios nas Escolas Públicas entre outros prédios
públicos.

Marcelo José Ortega
- para que através do setor competente providencie um cadastramento
com as famílias que fazem a coleta de matérias recicláveis de nossa
cidade, afim de averiguar se as mesmas fazem parte dos programas

sociais como o bolsa família, se estão em dia com a vacinação visto que
estão em contato diariamente com materiais perigosos. Visto que as
pessoas que realizam a coleta de materiais recicláveis de nossa cidade
são importantes para a conservação do meio ambiente e para a sociedade
em uma maneira geral. E dever das políticas públicas auxiliá-las em todas
as suas necessidades.
- para que através do setor competente providencie a informatização da
CI (Comunicação Interna) entre as repartições da Prefeitura, interligando
as unidades em um programa online. Visto que atualmente as CIS são
preenchidas manualmente e um funcionário de uma determinada reparti-
ção tem que se deslocar para outra repartição para fazer a entrega, que
pode demorar até horas.
- para que através do setor competente providencie a pintura de solo na
cor amarela, faixa de pedestre, rampa de cadeirantes e placas de sinaliza-
ção em frente ao portão de todas as escolas, objetivando oferecer maior
segurança aos alunos. O ano letivo está começando e as escolas preci-
sam estar preparadas para receber os alunos. A sinalização adequada é
fundamental para organizar o fluxo de veículos quando da chegada e
saída dos alunos.

Rosângela Paulucci P . Pereira
- por meio do setor competente, a instalação de lixeiras em todos os
pontos de parada de ônibus no município. O objetivo da presente
propositura é colaborar com a limpeza pública, vez que porquanto esperam
o ônibus, pessoas descartam os mais diversos tipos de lixos nas calça-
das e meio fio.
- por meio do setor competente, a instalação de bicicletários em alguns
pontos centrais do município de Avaré. O espaço público possui áreas
suficientes para acomodar bicicletários em vários pontos da cidade, con-
tribuindo para que a bicicleta possa cumprir seu papel social. A implanta-
ção de "bicicletários adequados" são demonstrativos de respeito aos
ciclistas e de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte.
- por meio do setor competente, realizar estudos a fim de incentivar uma
campanha de doação de livros e revistas em bom estado de conservação
para bibliotecas, unidades e escolas municipais de Educação Infantil e
Escolas Públicas. Esta indicação tem como por objetivo, incentivar as
crianças ao hábito da leitura, oferecendo oportunidade do contato com os
livros, bem como, incentivar a população local e as empresas a participa-
rem da campanha, para serem agentes de transformação.
- por meio do conselho municipal de Trânsito, para que verifique a possi-
bilidade de implantar lombada, em caráter de urgência, na Rua Rio Grande
do Sul confluência com Rua Sergipe, próximo a Auto Peças Iguatemi.
Justifica-se a propositura a pedido de moradores, que relatam ocorrência
de muitos acidentes.
- por meio do setor competente, solicitando a criação de espaço físico nas
bibliotecas do município, específico para exposição permanente dos li-
vros publicados por escritores e escritoras da cidade de Avaré. Vimos a
importância dessa propositura com a finalidade de frequentadores da
nossa biblioteca terem a oportunidade de conhecer sobre os escritores da
nossa cidade e suas obras literárias. Diante do exposto, aguardamos a
aprovação da presente medida.
- por meio do setor competente, elaborar estudos visando realizar campa-
nha educativa junto à população, por meio de revista, cartazes e folders,
com instruções e orientações com relação à socialização do animal em
ambientes públicos, a fim de que se adote cultura de "boas maneiras" com
os animais e respeito aos munícipes, evitando-se que deixem os dejetos
em vias públicas, praças e parques, inclusive com a instalação de caixas
coletoras para os dejetos, ou seja, lixeiras específicas para fezes de cães.
Esta é uma solicitação de munícipes que reclamam de fezes e urina de
animais encontrados em suas calçadas, o que prejudica o bom relaciona-
mento animal/humano, pois os proprietários de animais de estimação
devem tomar consciência de sua responsabilidade, principalmente quan-
do levam o animal para passeios e acabam por não recolher os dejetos,
causando mal-estar aos moradores do local.
- por meio do setor competente, providencie a instalação de placa indicativa
de acesso para o novo fórum, na confluência das vias Gilberto Filgueiras/
Iaras, visto que os cidadãos que estão se deslocando para o prédio recém
inaugurado estão tendo grandes dificuldades para localização.
- por meio do setor competente, notifique ao proprietário do terreno loca-
lizado na Avenida Gilberto Filgueiras ao lado do novo prédio da Câmara, na
frente do qual existe um ponto de ônibus, justamente o que dá melhor
acesso para o novo fórum (sentido bairro/centro), para que proceda a
capinação, limpeza, colocação de muro e calçadas, sob pena de aplicação
das sanções previstas para sua inércia.

REQUERIMENTOS
Denilson Rocha Ziroldo-Presidente

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, informe a
esta Casa de Leis, por intermédio de documentações pertinentes, quanto
a Prefeitura Municipal de Avaré vem gastando mensalmente com o aterro
sanitário de nossa cidade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio da Secretaria de Administração,
informe a esta Casa de Leis se a concessionária SP-Vias, que explora o
pedágio da SP-255, proporciona algum retorno financeiro ao Município?
Caso afirmativo, qual o valor repassado?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
se existem estudos visando a recuperação do Centro de Lazer localizado
no bairro Vila Martins III.
-que seja oficiado à SABESP- Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, para que nos informe, se existem estudos visando
sanar definitivamente o problema de mau cheiro vindo da estação de
tratamento de esgoto, que afeta principalmente os bairros Green Village,
Porto Seguro e Jardim Botânico.
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-que seja oficiado à SABESP- Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, para que seja realizado o reparo no leito carroçável
da rua Romeu Bretas, próximo ao nº816.

Roberto Araujo-Vice-Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor HELIO PEREIRA DE CARVALHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ENY DUARTE HOFMANN
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora NEUZA NUNES MARATA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOÃO ROSENDO SANTANA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora PAULINA APARECIDA RODRIGUES
PIMENTEL
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora LEONOR MARIA PLENS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor IVAN ANGELO VOLPI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA LUISA COMPAROTTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora CLAUDIA DOMINGUES NISHIDA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ROMULO REVETRYAN DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor EDELTRAUD NARIE KLEINDIENST
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO GIL QUIRINO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DORIVAL DONIZETTI DO NASCIMENTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARCIA OLIMPIO DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ANTONIO SOARES CIRIACO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor HARLEI PAPROTZKAI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor AMIDIO GOMES FERREIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JAIR DE ALMEIDA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CAIQUE EMANUEL LEITE PINTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS DIAS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor SERGIO SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA CECILIA PINTO ENZ
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CYNARA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DAVID GALDINO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ALBERTINA DOMINGUES OLIVEIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora JANDIRA DOMINGUES DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA JOSE GONÇALVES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA DIBE ISMAEL
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA NERI BARBOSA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora LENITA DE OLIVEIRA MORAES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora LENITA DE OLIVEIRA MORAES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor OVIDIO ALVES NUNES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ULISSES MACHADO DE MACEDO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora HELIO GREGORIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ HAILTON CORREA DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CELSO SOUSA MENDES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CATARINO DE SOUZA COUTINHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor OSVALDO DIAS DA CONCEIÇÃO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA IVONE DA SILVA PREZOTTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ COSTA PIMENTEL

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no
sentido de sinalizar com faixa de pedestre, próximo à uma escola que está
sendo instalada, na Rua Minas Gerais, 1760.
-para que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré-SP, Dr. Paulo Dias Novaes Filho, para que seja infor-
mado por meio da secretaria competente, se é do conhecimento da
municipalidade a coleta do lixo estar sendo feito por trator com carretinha,
bem como qual a destinação do mesmo?
-para que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância

Turística de Avaré-SP, Dr. Paulo Dias Novaes Filho, para que seja infor-
mado por meio da secretaria competente, qual a dificuldade em implantar
os ecopontos ou caçambas comunitárias nos pontos críticos de descarte
irregular, conforme sugestão feitas por este vereador.
-para que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré-SP, Dr. Paulo Dias Novaes Filho, para que seja infor-
mado por meio da secretaria competente se diante da dificuldade na
aquisição de máquinas e caminhões para realização das obras que se
fazem necessárias para o município, a prefeitura vai contratar os referi-
dos serviços.
-para que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré-SP, Dr. Paulo Dias Novaes Filho, para que seja infor-
mado por meio da secretaria competente, se já está no cronograma de
obras a construção de vestiários e banheiros no Campo do Fluminense,
situado na Vila Martins III.

Edson Flávio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré para que
realize campanhas para conscientizar toda população, quanto a separação do
lixo reciclável em Avaré com o objetivo de auxiliar no serviço dos catadores
de reciclagem e também pensando na melhora do Meio Ambiente.
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré, tome
todas as providencias cabíveis quanto a Empresa que Administra o cartão
do vale de alimentação Ecopag, que está causando grande transtorno ao
funcionalismo Municipal junto ao comércio local.
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré para
que não meça esforços e tome providências com certa urgência quanto a
cratera que tomou conta da Rua Felix Costa de Oliveira localizada no
Jardim Paraíso que vem atrapalhando e muito a população moradora do
referido Bairro.

Antonio Leite de Oliveira
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria compe-
tente envide esforços junto a CPFL (Companhia de Luz e Força Santa
Cruz), e tomem as devidas providências referentes aos postes localiza-
dos no prolongamento da Rua Nicanor Garcia - Bairro Plimec, próximo à
construção da Igreja; pois os mesmos estão correndo o risco de cair e
causar acidentes.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria compe-
tente, nos informe se existe um cronograma para a instalação de reduto-
res de velocidade em nossa cidade, que foram solicitados pelos munícipes
e por nós vereadores por meio de indicação. Visto que, existem locais que
oferecem risco de acidentes gravíssimos e até o momento poucas solici-
tações foram atendidas.
-que seja oficiado a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de S. Paulo) para que tome providencias em caráter de urgência a
respeito do vazamento de esgoto na Rua Professor Amorim abaixo do
CSU. Visto que, o constante vazamento tem causado transtorno aos
moradores daquela localidade pelo mau cheiro e por escorrer em toda a
rua, podendo causar danos à saúde pública. (Fotos anexas)
-que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), para que providencie em caráter de urgência repo-
sição de asfalto nas seguintes ruas:- Rua Nestor Rodrigues em frente ao
nº 175 - Vila Esperança; - Rua Maria José Montebugnolli Haspani entre os
números 320 e 321 - Camargo.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria compe-
tente, nos informe se já foram denominadas as ruas do Loteamento Dona
Laura. Caso já denominadas, requeiro que coloquem as placas com os
referidos nomes.

Benedito Braz Ferreira
-para que seja informado por meio da secretaria competente, qual o
motivo de os moradores da Rua Três Corações não estarem inclusos no
atendimento do PAS Bonsucesso, uma vez que todas as ruas do entorno,
conforme constatado pelos munícipes.
-para que por meio do setor competente esclareça os motivos que leva-
ram a empresa Rápido Luxo Campinas, concessionária do transporte
público de Avaré, a efetuar cortes em linhas já conhecidas, como das
19:30h que favorece os moradores do Jardim Vera Cruz.
-para que por meio do setor competente esclareça quais foram os motivos
que causaram a queda do teto do anfiteatro da FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, e qual a previsão de custo e prazo
para o conserto do mesmo.

Bruna Maria Costa Silvestre
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo
falecimento do Sr. Jorge Rodrigues de Mello ocorrido em Avaré, no dia 26/01/
2016, fato esse que causou grande consternação perante todas as camadas
sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada,
pertencente que era a tradicional família aqui radicada.                             REQUEIRO
mais que, do deliberado seja cientificada a família enlutada, através de sua
esposa, Lucilene L.C. de Mello e filhos: Rafael, Rogério, Renato e Renata,
residente em Avaré, à Praça Armando Paula Assis, 125, bairro Vila Cidade
Jardim, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar
deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-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 respeito da Lei 1.289 de 03 de dezembro de 2009 que
versa sobre as Agências Bancárias, a saber:01) Quantas Agências Ban-
cárias foram multadas?
02) Qual o valor arrecadado com as multas aplicadas?03) Qual o destino
desse dinheiro, onde ele está sendo aplicado?
-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, qual o motivo das constantes faltas de medicamentos
básicos nas Unidades de Saúde de nosso município.
-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, se após a conclusão da denominação das Ruas que falta-
vam no Povoado de Barra Grande por meio de Projetos aprovados no final
do ano de 2015, já houve a numeração das residências para que em breve
os correios possam realizar a vistoria e libere as entregas de correspon-
dências em cada uma. Se positivo, já foram concluídos os trabalhos? Se
negativo, solicito que sejam retomados os trabalhos a fim de atender os
anseios dos moradores daquela localidade.
-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, quantos casos de Zica vírus, Chikungunya e Dengue
existem em nosso município? Quais são os métodos preventivos toma-
dos pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para a erradicação do
mosquito transmissor?
-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 multas foram aplicadas sobre terrenos baldios,
lixos em locais inapropriados, mato alto foram feitas nos últimos 12
meses, e qual o destino desse dinheiro, onde ele está sendo aplicado?

Carlos Alberto Estati
- Considerando a Lei Municipal nº 1.982 de 28 de dezembro de 2015 que
autoriza o Poder Público Municipal a construir e recuperar as calçadas e dá
outras providências; Considerando que a necessidade de calçadas de
qualidade vale para todos: jovens, adultos, crianças, idosos e pessoas
com deficiência física, que demandam pavimentos bem nivelados, sem
buracos, e dotados de rampas de acesso para cadeiras de rodas; RE-
QUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja  oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da
Secretaria Municipal da Competente, informe a esta Casa de Leis da
possibilidade desse Poder Executivo estar efetuando a recuperação de
calçadas, iniciando pelas calçadas da Avenida Prefeito Paulo Novaes.
-Considerando o requerimento deste vereador de nº 653 de 05/05/2014
que versa sobre área de aproximadamente 2,00 (dois) alqueires às mar-
gens da rodovia SP 245; Considerando ainda o ofício nº 416/2014/RQ de
21/05/2014 desse Poder Executivo; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a
Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes
Filho, para que por meio do Setor de Cadastro, informe a esta Casa de
Leis se a área em questão foi devidamente identificada.
-para que por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, forneça a esta
Casa de Leis relação dos valores recolhidos à título de ISSQN pelos
terceirizados das Usinas localizadas em nosso município durante o ano de
2015, nominando-os.
-Considerando a ampla divulgação das Agências de Notícias sobre o Zika
Vírus, informando que no Brasil podem ser infectadas 1,5 milhão de
pessoas inclusive dizendo que o vírus se propaga de maneira explosiva;
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da
Secretaria Municipal da Saúde para que informe a esta Casa de Leis, quais
as medidas que essa Secretaria está tomando para o combate ao vetor.

Eduardo David Cortez
-que seja oficiado à Secretaria Municipal de Serviços, para que informe a
esta Casa de Leis qual o motivo pelo qual até o presente momento, ainda
não foi realizada uma operação tapa buracos, na travessa Inácio Coutinho,
no bairro Parque São Jorge, no trecho compreendido entre as ruas Barão
de Antonina e e Tejupá, conforme proposituras nº 1936/2015 (indicação) e
nº 29/2015 (ofício), anteriormente epigrafados.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal Paulo Dias
Novaes Filho, para que forneça a esta Casa de Leis os seguintes escla-
recimentos: Quais argumentos consolidados há serem apresentados em
relação às promessas feitas pelo Poder Executivo Municipal em relação à
iluminação Pública urbana, localizada na praça Duílio Contrucci Gambini,
bem como academias ao ar livre e benfeitorias há serem realizadas?
Quais são as alegações há serem apresentadas pela Administração Públi-
ca Municipal?
-que seja oficiado à Secretaria Municipal de Obras, para que informe a
esta Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes quesitos: Quais
álibis embasados há serem alegados em relação a erosão, localizada na
rua Wilson Sabino de Godoy e também na rua Carmen Dias Faria, no
bairro Avaré I, sentido estrada de São Manoel? Quais soluções estão
sendo tomadas em relação ao referido problema?
-Considerando a precariedade do matagal, o qual se encontra localizado na
rua João Carvalho, bairro Jardim Alto da Boa Vista, conforme averiguado
in loco, devido às constantes reclamações da comunidade, a qual tanto
vem reclamando e cobrando, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e
dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado à Secretaria
Municipal de Serviços, para que informe a esta Casa de leis no sentido de
apresentar uma justificação em relação as informações mencionadas?
Por quais razões o local encontra-se tão abandonado?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para
que informe se há possibilidade de implantar medidas de combate ao
Aedes aegypti semelhantes às tomadas pelo município de Água Branca
(Piauí). Essa cidade de 16 mil habitantes foi citada pela imprensa como
exemplo de eliminação do mosquito.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes
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Filho, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social, para que tome conhecimento da correspondência, informando
sobre as novas contas bancárias vinculadas ao Fundo Nacional de Assis-
tência social (FNAS) e para os prazos definidos para abertura das referi-
das contas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda,
para que tome conhecimento e, dentro da possibilidade, possa implantar
medidas com relação ao pagamento de IPTU semelhantes às realizadas
pela Prefeitura de São Leopoldo (Rio Grande do Sul) conforme Leis ane-
xas a esta propositura.

Júlio César Theodoro
- Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, e a secretária competente para que de forma URGENTE, publique
no semanário a Ata da Diretoria do Conselho Municipal de Políticas Sobre
Drogas (Documento anexo), a fim de que venha ser regulamentador, pois
desde abril de 2015, o conselho ficou inativo após forte militância pública
na área de prevenção e acolhimento a prevenção à dependência química.
JUSTIFICATIVA - É impossível o COMAD-Avaré que sem incentivo finan-
ceiro, sem reconhecimento, e que hoje faz um grande trabalho tanto na
Área da saúde, social, segurança e cultura venha ser destituído por falta
de comprometimento e vontade política. Requeiro mais que o
Excelentíssimo Prefeito Municipal, regularize a situação pois no ano de
2016, teremos a 4ª. Semana Municipal, Convênio com o Governo Federal
e a futura criação do fundo antidrogas.
-À CERIPA - Cooperativa de eletrificação Rural, em nome de seu presi-
dente o senhor Peter Johanes Beckers, para que nos explique quais os
planos e programação para implantar energia elétrica nos empreendimen-
tos de loteamento devidamente aprovados em nosso município
-À TELEFÔNICA BRASIL S/A, com sede na Av. Engº Luis Carlos Berrini,
nº 1376, CEP: 04571-000, São Paulo/SP, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.558.157/0001-62, doravante denominada "Telefônica"; para que nos
informe quantas linhas de telefones rurais em nosso município foram
desativados, constando também o motivo e quem são essas pessoas
prejudicadas sem aviso prévio.

Marcelo José Ortega
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, para que envie a essa Casa Legislativa relatório com os seguintes
dados sobre o Plantão de Retaguarda médica:1-Qual o valor mensal
investido em 2014 e 2015 (discriminar valor por especialidade)2-
Quais especialidades atuam na retaguarda?3-Quais médicos atuam e qual
valor cada um recebe e quais e quantos procedimentos cada médico
realiza?  4-Qual e a forma de contratação entre a Santa Casa, conveniada
com a Prefeitura, e os médicos plantonistas?5-Como é feita a escala dos
plantões médicos e quantos médicos ficam disponíveis.6-Como é feita a
fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes
Filho e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente,
Cláudio Hayashi, para que envie para esta Casa Legislativa relação das
autuações realizadas pelo município nos últimos 24 meses em relação ao
descarte de lixo em local proibido.
- ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, para que envie a essa Casa Legislativa relatório de todas as obras
em curso no município, valores empenhados e liquidados, valores à pagar
e data de previsão de finalização e entrega.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr Paulo Dias Novaes
Filho, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente,
Cláudio Hayashi, para que informem a esta Casa Legislativa as seguintes
indagações a respeito dos procedimentos de poda de árvores com risco
de queda neste município 1- Quantas equipes são disponibilizadas
para realizar este serviço?
2-Os funcionários são treinados e capacitados para realizar este procedi-
mento? 3-Após a secretaria do meio ambiente emitir o laudo para realiza-
ção da poda qual o tempo para ser realizado?4-A Secretaria de Meio
Ambiente tem equipamentos para realizar podas em árvores de porte
grande?
-que seja oficiado a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da Educa-
ção, Senhora Lúcia Helena Lélis Dias, para que informe a esta Casa Legislativa
quais providencias serão adotadas para implementar o reforço escolar, no
ano de 2016, na rede municipal de ensino em atendimento a lei municipal n°
1714/ 2013 que trata do Programa Municipal de Reforço Escolar.

Rosângela Paulucci P . Pereira
- oficiado a Concessionária SP Vias, para que verifique a possibilidade de
colocação de placas indicativas de acesso ao Fórum, na rodovia e entra-
das do município, em ambos os sentidos (interior/capital e vice versa),
objetivando facilitar a localização do prédio.
-Considerando que a pista de Skate localizada na Avenida |Misael Euphásio
Leal, em frente à Câmara Municipal de Vereadores é muito utilizada pelos
munícipes; Considerando que atualmente essa pista se apresenta com
vários buracos, obstáculos quebrados, superfície áspera, que atrapalham
o desempenho dos jovens que querem prosseguir se dedicando a esse
esporte na cidade; Considerando que muitos desses jovens estão se
mobilizando, para que essa pista se torne referência para esse esporte na
cidade de Avaré, dessa forma, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa
e dispensadas as formalidades regimentais,  que seja oficiado  ao Exmo.
Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, para que por meio do setor competente informar sobre a possi-
bilidade de realizar estudo para implantação de cobertura da pista de
skate, proporcionando lazer, turismo e esporte com qualidade em um local
que realmente possa receber competições de skate de caráter municipal,
regional e nacional.
-oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe algum projeto

urbanístico que permita a particulares a exploração de áreas públicas?  Se
negativo, sugerimos a que se estude a possibilidade de implementarmos
em nossa cidade os chamados "parklets", espaços de convivência nas
ruas, que reforça a função social do espaço da cidade como local de
encontro.  Apoiar a vida urbana na cidade, com foco nas necessidades das
pessoas que utilizam os espaços é uma forma de promover interação social
e conquistar espaços públicos mais seguros e vivos. O parklet é também
uma forma de apoiar os deslocamentos a pé e de bicicleta pela cidade. Nos
lugares onde já se observa presença de pessoas, onde se realizam as
atividades cotidianas e os deslocamentos diários, é fundamental ofertar
oportunidades para permanência, incentivando as pessoas a participarem e
acompanharem os acontecimentos da cidade.
-oficiado a Empresa VIVO de telefonia fixa, para que providencie a insta-
lação de um orelhão nas proximidades no prédio do novo Fórum, posto
que inexiste esse serviço para os usuários do local.
-oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
nos informe se nosso município aderiu ao "Programa São Paulo Amigo do
Idoso", cujo objetivo é o de estimular e proporcionar condições para a
prática de atividades esportivas e de lazer para as pessoas com mais de
60 anos de idade. Se positivo, requeremos nos esclareçam quais os
projetos já implementados, onde funcionam, demanda positiva e deman-
da reprimida.
Se negativo, sugerimos que se busque forma para adesão, especialmente
para que possamos nos beneficiar com o Programa "cartão VidaAtiva", da
Secretaria Estadual de Esportes, braço do programa maior antes citado,
que propicia o convênio com clubes desportivos e academias, para que
pessoas da melhor idade possam se beneficiar frequentando esses lo-
cais, para práticas desportivas e de lazer.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/2016 - Processo 06/
2016, para a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, inscri-
ta no CNPJ sob o n.º 48.066.047/0001-84, com sede na Rua da
Mooca, nº 1.921, São Paulo, Capital, CEP 03.103-902 visando à
prestação de serviços de publicidade legal dos atos de interes-
se da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
com fulcro no artigo 24, inciso XVI da Lei n.º 8.666/93, no valor
total estimado de R$ 7.228,00 (sete mil duzentos e vinte e oito
reais) pelo período de 12 meses.
As despesas decorrentes da presente serão empenhadas atra-
vés da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-
01.122.7005.2258-3.3.90.39.90-14
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 01 de
fevereiro de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal no Diário
Oficial do Estado de São Paulo dos atos de interesse da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado em R$ 7.228,00 (sete mil duzentos e vinte e oito
reais).
Referente: Processo nº 06/2016 - Dispensa 05/2016
Data do ajuste: 01/02/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 03/2016 - Processo 04/
2016, para a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU-
ROS GERAIS, sendo a matriz com CNPJ sob nº 61.198.164/
0001-60, localizada na Av. Rio Branco, nº 1489 e Rua Guaianases,
nº 1238, Campos Eliseos, São Paulo -SP, CEP 01.205-001 visan-
do a cobertura securitária de 12 (doze) meses para o prédio da
nova sede  da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
Valor total da contratação: R$ 3.400,26 (três mil e quatrocentos
reais e vinte e seis centavos).
As despesas decorrentes da presente serão empenhadas atra-
vés da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-
01.122.7005.2258-3.3.90.39.69-14
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 04
de fevereiro de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 06/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) me-
ses para o prédio da nova sede da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 3.400,26 (três mil e quatrocentos reais e vinte e seis
centavos).
Referente: Processo nº 04/2016 - Dispensa 03/2016
Data do ajuste: 04/02/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO N º 314/2016
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a pedagoga

Sra FÁTIMA KHALAF ZEDAN e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de "CIDADÃ AVAREENSE" a
pedagoga FÁTIMA KHALAF ZEDAN, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
a homenageada.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 01.0102-01122.7005.2258-3.3.90.39-23-15.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 02 de Fevereiro de 2.016.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº  13/2015
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Aprovado por unanimidade emendado, em Sessão Ordinária  de
01/02/2016.-

ATO DA MESA Nº 02/2016
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da

Estância Turística de Avaré nos dias 08 e 10 de fevereiro,
durante os festejos do Carnaval 2016 e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:-
  Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas dependências
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, nos
dias 08 (período integral) e 10 de Fevereiro de 2016 até às 13:00
horas, nos mesmos moldes adotados pelo município de Avaré
através dos Decretos nºs 4.367, de 24 de novembro de 2015 e
4.416, de 03 de fevereiro de 2016.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
04 de Fevereiro de 2016 -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente

 ROBERTO ARAUJO
Vice-Presidente

FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO

1º Secretário

EDSON FLAVIO THEODORO
DA SILVA

2º Secretário

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente

 ROBERTO ARAUJO
Vice-Presidente

FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO

1º Secretário

EDSON FLAVIO THEODORO
DA SILVA

2º Secretário
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ EXERCÍCIO - 2015

SESSÕES REALIZADAS 2015
" ORDINÁRIAS 35
" EXTRAORDINÁRIAS 08
" ESPECIAIS 04
" TOTAL GERAL 47

REGISTRO DE COMPARECIMENTO ÀS SESSÕES
Nº de Ord. Nome dos Vereadores Ord. Extr. Esp. Total
1o Francisco Barreto de Monte Neto 35 08 04 47
1º Benedito Braz Ferreira 35 08 04 47
2º Denílson Rocha Ziroldo 34 08 04 46
2º Carlos Alberto Estati 35 08 03 46
2º Eduardo David Cortez 35 07 04 46
2º Ernesto Ferreira de Albuquerque 35 07 04 46
3º Antonio Leite de Oliveira 35 07 03 45
3º Júlio César Theodoro 35 08 02 45
4º Edson Flávio Theodoro da Silva 33 08 03 44
4º Roberto Araujo 35 08 01 44
5º Bruna Maria Costa Silvestre 34 07 02 43
5º Marcelo José Ortega 32 08 03 43
6º Rosângela Paulucci Paixão Pereira 33 06 02 41

SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS
Foram realizadas 04 (quatro) Sessões Especiais durante o exer-
cício de 2015, a saber:
" 28.04.2015 - Sessão Solene de Entrega da Medalha
Mulher Benemérita.
" 07.08.2015 - Sessão Solene de Entrega de Título de
Cidadã Avareense a Sra. Rita de Cássia Vieira Roesener.
" 25.09.2015 - Sessão Solene de Entrega de Título de
Cidadã Avareense a Sra. Sandra Ribeiro Rosa Antônio.
" 13.11.2015 - Sessão Solene de Entrega da Medalha
Maneco Dionísio.

TERMOS DE REUNIÕES
" Não foi realizada Sessão no dia 16 de fevereiro de 2.015,
tendo sido lavrado Termo de Reunião, devido ao Ponto Faculta-
tivo decretado em virtude da véspera do feriado de "Carnaval".

MOVIMENTO GERAL DA SECRETARIA EM 2015
Tipo Qtde. produzida
" Requerimentos Apresentados 1790
" Indicações Apresentadas 1953
" Projetos de Decretos Legislativos 13
" Projetos de Lei / Complementar Apresentados 159
" Projetos de Resolução 04
" Mensagens do Prefeito 118
" Autógrafos Expedidos 122
" Circulares Expedidas aos Srs. Vereadores contendo "O
Avulso da Matéria" Discutida e Comunicações Diversas 41
" Ofícios Recebidos das Secretarias Municipais       Diversos
" Processos Formados 219
" Ofícios Expedidos em geral Diretoria/Secretaria/Presi-
dência 1492
" Telegramas Recebidos Diversos
" Correspondências recebidas de Câmaras Municipais

Diversas
" Convites para Sessão Especial enviados às Autorida-
des (além de elevado número entregue aos homenageados,
para distribuição) Diversos
" Cartões Recebidos Diversos
" Moções 10
" Ofícios Circulares Expedidos 05
" Impressos, Revistas, Boletins, Etc. Diversos
" Mensagens Publicadas nos Jornais Locais Diversas

Foram lavradas durante o ano, 23 (vinte e três) Atas de
Audiências Públicas, saber:
 " 0001/2015 - DATA 27/02/2015 - HORA - 9h15min - Ata da
Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde referente
ao 3º Quadrimestre de 2014.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque e Fran-
cisco Barreto de Monte Neto.
" 0002/2015 - DATA 03/03/2015 - HORA - 9h25min - Ata da
Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2014 da
Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto e
Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0003/2015 - DATA 17/03/2015 - HORA - 19h50min - Ata
da Audiência Pública para explanação dos Projetos de Lei nº 74/
2014-Zona Azul e nº 149/2014-Parcelamento do Solo.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto, Denílson Rocha Ziroldo e Rosângela Paulucci Pai-
xão Pereira.
" 0004/2015 - DATA 24/03/2015 - HORA - 19h45min - Ata
da Audiência Pública para explanação dos Projetos de Lei nº

150/2014-Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) e nº 152/2014-
Sistema de Compensação Ambiental.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto.
" 0005/2015 - DATA - 29/04/2015 - HORA - 20h14min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Eduardo David
Cortez e Marcelo José Ortega.
" 0006/2015 - DATA - 15/05/2015 - HORA - 20h10min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 62/2015-Alterações na
Lei Complementar 154/2011 (Plano Diretor).
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de Monte
Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque e Eduardo David Cortez.
" 0007/2015 - DATA - 15/05/2015 - HORA - 21h15min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de Monte
Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque e Eduardo David Cortez.
" 0008/2015 - DATA - 26/05/2015 - HORA - 20h14min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de Monte
Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque e Eduardo David Cortez.
" 0009/2015 - DATA - 28/05/2015 - HORA - 20h30min - Ata
da Audiência Pública para explanação dos Projetos de Lei nº 74/
2014-Zona Azul.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto e Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0010/2015 - DATA - 29/05/2015 - HORA - 9h25min - Ata
da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde referen-
te ao 1º Quadrimestre de 2015.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque e Fran-
cisco Barreto de Monte Neto.
" 0011/2015 - DATA - 10/06/2015 - HORA - 20h30min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Denílson Rocha
Ziroldo e Eduardo David Cortez.
" 0012/2015 - DATA - 16/06/2015 - HORA - 9h20min - Ata
da Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre do ano de
2015 da Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto e
Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0013/2015 - DATA - 18/06/2015 - HORA - 9h30min - Ata
da Audiência Pública referente à apresentação da LDO 2016.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto e
Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0014/2015 - DATA - 25/06/2015 - HORA - 20h5min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo e Francisco Barreto de
Monte Neto.

" 0015/2015 - DATA - 04/08/2015 - HORA - 20h25min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Rosângela Paulucci Paixão Pereira, Fran-
cisco Barreto de Monte Neto e Marcelo.
" 0016/2015 - DATA - 20/08/2015 - HORA - 20h25min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Eduardo David
Cortez e Benedito Braz Ferreira.
" 0017/2015 - DATA - 17/09/2015 - HORA - 20h20min - Ata
da Audiência Pública referente ao PLC 5/2015-Revisão do Plano
Diretor.
Vereadores presentes: Roberto Araujo, Francisco Barreto de
Monte Neto e Eduardo David Cortez.
" 0018/2015 - DATA - 25/09/2015 - HORA - 9h6min - Ata da
Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde referente
ao 2º Quadrimestre de 2015.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque, Fran-
cisco Barreto de Monte Neto e Marcelo José Ortega.
" 0019/2015 - DATA - 27/10/2015 - HORA - 9h30min - Ata
da Audiência Pública referente à Ratificação e Aprovação da
LDO 2016.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto e
Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0020/2015 - DATA - 28/10/2015 - HORA - 9h40min - Ata
da Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre do ano de

2015 da Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Eduardo David Cortez e Benedito Braz
Ferreira.
" 0021/2015 - DATA - 03/11/2015 - HORA - 19h35min - Ata
da Audiência Pública referente à apresentação da Proposta do
Orçamento Fiscal e de Seguridade Social para o Exercício de
2016-LO.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto e
Ernesto Ferreira de Albuquerque.
" 0022/2015 - DATA - 14/11/2015 - HORA - 10h18min - Ata
da Audiência Pública referente ao Projeto de Lei nº 133/2015
que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da Es-
tância Turística de Avaré e Projeto de Lei Complementar nº 132/
2015, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da
Educação Básica Municipal.
Vereadores presentes: Denílson Rocha Ziroldo, Ernesto Ferreira
de Albuquerque, Benedito Braz Ferreira, Marcelo José Ortega e
Bruna Maria Costa Silvestre.
" 0023/2015 - DATA - 03/12/2015 - HORA - 9h32min - Ata
da Audiência Pública referente à Ratificação e Aprovação da Lei
1967/2015 - Orçamento Fiscal e Seguridade Social para o Exer-
cício de 2016-LOA.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Eduardo David Cortez e Marcelo José
Ortega.
As Indicações apresentadas, em número de 1953 (mil novecen-
tos e cinquenta e três), foram encaminhadas pela Secretaria
através de ofícios ao Senhor Prefeito Municipal, enquanto os
Requerimentos, em número de 1790 (mil setecentos e noventa)
foram transcritos na íntegra nas correspondências expedidas
àqueles a quem eram destinados.

Foram elaboradas Folhas de Pagamento dos Senhores
Vereadores, em conformidade com os subsídios institu-
ídos pela Lei nº 1597/2012, alterada pela Lei nº 1917/2015
" Subsídio Vereadores R$ 7.135,55
" Subsídio Presidente da CâmaraR$ 7.858,28

Constaram dos "Avulsos" distribuídos aos Senhores Vereado-
res pela Secretaria, 41 (quarenta e uma) Circulares, a transcri-
ção de toda matéria discutida inclusive os pareceres emitidos
pelas Comissões Permanentes.

PROCESSOS ELABORADOS EM 2015

Tipo Quantidade
Projetos de Lei / Complementar 159
Projetos de Decreto Legislativo 13
Projetos de Resolução 04
Proposta de Emenda à Lei Orgânica 04
Veto aposto pelo Senhor Prefeito Municipal 00
Processos Diversos 39
Balancetes da Prefeitura 11
Balancetes da Câmara 12
Processo TC-1073/026/2011 - relativo às contas da Prefeitura Muni-
cipal da Est. Turística de Avaré  - ref. Exercício de 2011 01
Prestação de contas da Prefeitura Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, Exercício Financeiro de 2014. 01
Dispõe sobre abertura de sindicância para apuração de possível
utilização de atestados médicos em desacordo com o estabeleci-
do em regulamentos internos e dá outras providências 01
Representação à Comissão de Ética, de autoria do Vereador Presi-
dente Denílson Rocha Ziroldo contra a Verª. Bruna Maria Costa
Silvestre por falta de decoro parlamentar em fatos ocorridos nesta
edilidade, durante a S. Ordinária de 11 de maio de 2015 01
Dispõe sobre procedimento da Comissão de Finanças, Orça-
mento e Dir. do Consumidor para apuração de assuntos relacio-
nados à prestação de serviços de água e esgoto colocados à
disposição da população  pela Sabesp, no âmbito do  Município
de Avaré. 01
Dispõe sobre a constituição de comissão especial para promo-
ção de estudos acerca da estrutura da saúde pública municipal
e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos da Estân-
cia Turística de Avaré e adota outras providências 01
Dispõe sobre procedimento da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Redação para providências quanto ao descumprimento no
repasse das parcelas do duodécimo por parte da Prefeitura
Municipal de Avaré. 01
Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de solo e
projeto urbanístico do 05
- LOTEAMENTO VICENZO GARDEN VILLAGE
- LOTEAMENTO VICENZO GARDEN VILLAGE
- LOTEAMENTO ESTÂNCIA HELVETIA
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- LOTEAMENTO TERRAS ALTAS
- LOTEAMENTO VILLA JATOBÁ
Prestações de Contas do Município de Avaré referente aos even-
tos: 04
- 32ª FAMPOP/2014, realizada pela Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Avaré
- Comissão Organizadora de Apoio às Delegações Esportivas
referente a parcela 05 de 2014
- 69ª Corrida de São Silvestre  "Elias de Almeida Ward"/2014
- Jogos Regionais de Jundiaí/2015
Total 219

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR APRESENTADOS EM 2015
Autores Qtde.
Prefeito Municipal 118
Denílson Rocha Ziroldo 08
Júlio César Theodoro 07
Mesa Diretora da Câmara 04
Bruna Maria Costa Silvestre 04
Carlos Alberto Estati 04
Marcelo José Ortega 04
Rosângela Paulucci Paixão Pereira 04
Eduardo David Cortez 03
Francisco Barreto de Monte Neto 02
Roberto Araujo 01
TOTAL 159

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS
EM 2015
Autores Qtde.
Mesa Diretora da Câmara 05
Denílson Rocha Ziroldo 02
Roberto Araújo 01
Antônio Leite de Oliveira 01
Bruna Maria Costa Silvestre 01
Eduardo David Cortez 01
Júlio César Theodoro 01
Marcelo José Ortega 01
TOTAL 13

PROJETOS DE RESOLUÇÃO APRESENTADOS EM 2015
Autores Qtde.
Mesa Diretora da Câmara 03
Eduardo David Cortez 01
TOTAL 04

PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA  APRESENTADAS
EM 2015
Autores Qtde.
Prefeito Municipal 02
Bruna Maria Costa Silvestre 01
Maioria dos Vereadores 01
TOTAL 04

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR APROVADOS
Autores Qtde.
Prefeito Municipal 93
Mesa Diretora da Câmara 04
Bruna Maria Costa Silvestre 04
Júlio César Theodoro 03
Denílson Rocha Ziroldo 02
Eduardo David Cortez 02
Rosângela Paulucci Paixão Pereira 02
Francisco Barreto de Monte Neto 01
Roberto Araujo 01
Carlos Alberto Estati 01
TOTAL 113

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR RETIRADOS
Autores Qtde.
Prefeito Municipal 14
Denílson Rocha Ziroldo 04
Carlos Alberto Estati 03
Júlio César Theodoro 03
Eduardo David Cortez 01
Rosângela Paulucci Paixão Pereira 01
TOTAL 26

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR REJEITADOS
Autores Qtde.
Prefeito Municipal 01
TOTAL 01

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR ARQUIVADOS (Parecer
contrário)
Autores Qtde.
TOTAL 00

PROJETO DE LEI/COMPLEMENTAR VETADO PELO PREFEITO
MUNICIPAL
Autores Qtde.
TOTAL 00

PROJETOS DE LEI/COMPLEMENTAR NÃO DELIBERADOS
ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (TRAMITANDO)

Autores Qtde.
Prefeito Municipal 10
" Altera o Parágrafo Único do Art. 2º da Lei nº 1.304, de
23 de dezembro de 2.009 e dá outras providências. (incentivo
Minha Casa/Minha Vida)
" Dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Con-
selho Municipal de Educação - CME  e dá outras providências (c/
substitutivo).
" Autoriza a concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências ( empresa Rápido Luxo Campi-
nas Ltda.).
" Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da
Estância Turística de Avaré e dá outras providências.
" Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel
e dá outras providências (p /Rotary Club de Avaré Jurumirim)
" Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e
dá outras providências (p/ empresa E.J.CASTILHO & CIA LTDA - EPP)
" Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e
dá outras providências (p/ empresa JONAS ALVES ISRAEL - ME).
" Dispõe sobre aprovação do regimento interno do Servi-
ço Municipal de Acolhimento Institucional "Maria Carmem H.
Novaes" e dá outras providências
" Dispõe sobre revisão do Plano Diretor da Estância Turís-
tica de Avaré e adota outras providências. (c/substitutivo)
" Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da
Educação Básica Municipal e dá outras providências

Marcelo José Ortega 04
" Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o "Pro-
grama de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de
Ensino" e adota outras providências
" Dispõe sobre a identificação dos rios, córregos, ribei-
rões e nascentes existentes no Município da Estância Turística
de Avaré, estado de São Paulo e adota outras providências.
" Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para realiza-
ção de audiências públicas no âmbito dos Poderes Municipais.
" Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal
da Educação publicar anualmente a lista de classificação geral
para atribuição de classes, aulas e unidade escolar para o ano
letivo subsequente.

Denílson Rocha Ziroldo 02
" Dispõe sobre fornecimento e instalação de válvulas de
retenção de ar (Eliminadores de Ar) para Hidrômetros a todos os
imóveis comerciais e residenciais do Município de Avaré
" Dispõe sobre a denominação de logradouro público que
especifica e adota outras providências - Praça Tiago Moreno
Matos da Rosa de Mello Pinto

Francisco Barreto de Monte Neto 01
" Alteração o parágrafo 1º do Art. 14 da  Lei  Municipal
1605 de 14 de agosto de 2012, a qual deu nova redação a Lei
1328 de 09 de março de 2010 (moto taxista)

Júlio César Theodoro 01
" Dispõe sobre baixa de pontuação na CNH aos doadores
de sangue na Estância Turística de Avaré e dá outras providências

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
" Institui a Política de Adoção de Monumentos 01
TOTAL 19

REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELOS SENHORES
VEREADORES

Ordem Vereador Total
1º Roberto Araujo 212
2º Denílson Rocha Ziroldo 170
3º Bruna Maria Costa Silvestre 147
4º Francisco Barreto de Monte Neto 146
5º Antonio Leite de Oliveira 137
6º Rosângela Paulucci Paixão Pereira 124
7º Carlos Alberto Estati 124
8º Júlio César Theodoro 121
9º Eduardo David Cortez 111
10º Marcelo José Ortega 111
11º Ernesto Ferreira de Albuquerque 107
12º Maioria dos Vereadores  99
13º Edson Flávio Theodoro da Silva  88

14º Benedito Braz Ferreira  84
15º Antônio Greguer  09
TOTAL 1790

INDICAÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES
Ordem Vereador Total
1º Bruna Maria Costa Silvestre  411
2º Denilson Rocha Ziroldo  252
3º Francisco Barreto de Monte Neto  217
4º Benedicto Braz Ferreira  166
5º Rosângela Paulucci Paixão Pereira  159
6º Roberto Araujo  153
7º Antônio Leite de Oliveira  136
8º Eduardo David Cortez  121
9º Edson Flávio Theodoro da Silva  109
10º Júlio César Theodoro    72
11º Ernesto Ferreira de Albuquerque     67
12º Marcelo José Ortega     54
13º Carlos Alberto Estati     30
14º Antônio Greguer     06
TOTAL 1953

VEREADORES LICENCIADOS
Vereador Marcelo José Ortega licenciou-se por 15 (quinze) dias
a partir de 15/06/2015, tendo assumido a vereança o suplente
Antônio Greguer;

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente ROBERTO DE ARAUJO - DEM
Vice-Presidente ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB
Membro JÚLIO CÉSAR THEODORO - PSD
Membro SubstitutoEDSON FLÁVIO THEODORO DA SILVA - PP

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E DIREITO DO CONSUMIDOR
Presidente FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO - PT
Vice-Presidente JÚLIO CÉSAR THEODORO - PSD
Membro EDUARDO DAVID CORTEZ - PP
Membro Substituto ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB

COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Presidente JÚLIO CÉSAR THEODORO - PSD
Vice-Presidente BENEDITO BRAZ FERREIRA - PT
Membro CARLOS ALBERTO ESTATI - DEM
Membro Substituto ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA - PV

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E DI-
REITOS HUMANOS
Presidente ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PT
Vice-Presidente MARCELO JOSÉ ORTEGA - PV
Membro ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB
Membro Substituto FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO - PT

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CUL TURA, ESPORTE E TURISMO
Presidente CARLOS ALBERTO ESTATI - DEM
Vice-Presidente ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA - PV
Membro EDUARDO DAVID CORTEZ - PP
Membro Substituto BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE - PSB

COMISSÃO DE CIDADANIA E DEFESA DA MULHER
Presidente ROSANGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB
Vice-Presidente EDUARDO DAVID CORTEZ - PP
Membro BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE - PSB
Membro Substituto BENEDITO BRAZ FERREIRA - PT

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO P ARTICIPATIVA
Presidente MARCELO JOSÉ ORTEGA - PV
Vice-Presidente ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB
Membro FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO - PT
Membro Substituto ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA - PV

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR
Presidente ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA - PMDB
Vice-Presidente MARCELO JOSÉ ORTEGA - PV
Membro BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE - PSB
Membro EDSON FLÁVIO THEODORO DA SILVA - PP
Membro ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PT
Membro JÚLIO CÉSAR THEODORO - PSD
Membro ROBERTO DE ARAÚJO - DEM
As Comissões Permanentes sofreram alterações por meio dos Atos da
Presidência nº 01/2015, ficando compostas da forma supracitada.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS 2015
Presidente DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Vice-Presidente ROBERTO DE ARAUJO
1º Secretário FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2º Secretário EDSON FLAVIO THEODORO DA SILVA

VEREADORES
Nº de Ord. Nome dos Vereadores
1º BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE PSB
2º MARCELO JOSÉ ORTEGA PV

Continua na página 15
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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Confira as farmácias em
funcionamento na Rede de Saúde

A Secretaria de Saúde

promoveu ajustes na grade

de farmácias de atendi-

mento à Atenção Básica

municipal. A medida foi

adotada para cumprimento

da Legislação Sanitária Fe-

deral, que através da Lei

13021/14 (artigo 6º), diz que

as farmácias devem ter a

presença de farmacêutico

durante todo o horário de

funcionamento.

A mudança ocorreu devi-

Quatro novas empresas

passarão a ocupar áreas no

Distrito Industrial de Avaré.

Na tarde da última terça-fei-

ra, 2, seus representantes

assinaram no Paço Municipal,

junto ao Executivo, o contra-

to de Concessão de Direito

Real de Uso e Bem Público.

As microempresas Che-

che e Pizza Pré Moldados de

Concretos Ltda,  Profills Bra-

sil Indústria e Fabricação

Ltda, Kelley Cristina Fragoso

Casas Pré Moldadas e Edison

Bugari são beneficiadas com

a cessão de áreas de 2.200

metros quadrados cada. Jun-

tas, as firmas vão gerar 100

novos empregos diretos.

Quatro novas empresas vão gerar
100 empregos diretos em Avaré
Contratos com Executivo foram
firmados esta semana

A atividade principal da

Cheche e Pizza Pré Moldados

de Concretos Ltda - ME é a

fabricação de estruturas pré-

moldadas de concreto arma-

do (vários itens como laje,

poste de iluminação, muro,

poste de alambrado, além de

estrutura metálica).

A Proffils Brasil Indústria

e Fabricação Ltda. produz

máquinas envasadoras e

equipamentos de uso geral,

peças e acessórios.

A fabricação de casas mo-

dulares, muros modulares,

postes para alambrados, pi-

sos intertravados, guias e

outros artefatos de concreto

é a atividade da Kelley Cris-

tina Fragoso Casas Pré Mol-

dadas ME.

Já a Edison Bugari ME é

uma empresa de Auto Socor-

ro e Mecânica de Veículos.

A concessão de uso de

áreas a essas empresas faz

parte de um projeto de recu-

peração do Distrito Industri-

al pela atual gestão. Neste

processo, a Prefeitura recu-

perou a posse de 247 mil

metros quadrados, o que

permitirá a doação para ou-

tras empresas. Já se acham

em trâmite pedidos de em-

presas que aguardam conces-

sões.

Localizado na Avenida

Governador Mário Covas, o

Distrito Industrial dispõe de

rede de distribuição de água

e esgoto, de energia elétrica

e de telefonia.

As farmácias das seguintes unidades estão à disposição da população:
Centro de Saúde I - horário de atendimento: seg a sexta-feira, das 7 às 17h00 e aos sábados, das

8h00 às 12h00

UBS Bonsucesso -  horário de atendimento: seg a sexta-feira, das 7 às 13h00

UBS Brabância - horário de atendimento: seg a sexta-feira, das 7 às 16h00

USF II Dr. Fernando Hirata (bairro Duílio Gambini): - horário de atendimento: seg a sexta-feira, das 7 às 13h00

USF III Dr. Dante Cavecci (bairro Paineiras): - horário de atendimento: seg a sexta-feira, das 7 às 16h00

USF IV Dr. Carlos Aparecido Bandeira (bairro Paraíso): - horário de atendimento: seg a sexta-feira,

das 7 às 13h00

Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, CEAF, antigo Alto Custo para

o atendimento das demandas da Secretaria Estadual da Saúde (localizada no CSI)

Farmácia do Ambulatório DST-AIDS
Farmácia de Atendimento a Mandados Judiciais (localizada na Secretaria Municipal da Saúde)

Farmácia de atendimento privativo ao Pronto Socorro Municipal
Farmácia Popular do Brasil - rede própria (localizada à Rua Amazonas, 1431)

SAÚDE

do à impossibilidade de a Pre-

feitura fazer novas contrata-

ções neste momento em razão

do limite de gastos com o fun-

cionalismo expedido na Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Portanto, foram encerra-

das temporariamente as ativi-

dades das farmácias existen-

tes nas seguintes unidades de

saúde: Bairro Alto, Vera Cruz,

Barra Grande, Jardim Brasil,

USF I Dr. Cecílio Jorge Neto

(Vila Operária) e USF V Plimec.

Empresários firmam parceria no Paço Municipal
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GESIEL JÚNIOR

Vias com nomes de
presidentes da República
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Uma quadra situada no bairro Morada do

Sol forma a Rua Washington Luís, situada

entre as avenidas Padre Manoel da

Nóbrega e Padre José de Anchieta. A via

tem esse nome para homenagear o advo-

gado, historiador e político fluminense

Washinton Luís Pereira de Sousa (1869-1957). Foi deputado, secretário da

Justiça, prefeito da Capital e, quando governador, visitou Avaré em 1925.

Eleito presidente da República a ele coube o destino político de ser o último

dirigente da República Velha. Como pesquisador publicou livros sobre a his-

tória paulista.

De Rua Juscelino Kubitschek é denomi-

nada a via situada no Parque Santa

Elizabeth, que se estende por 400

metros, entre a Rua Alferes José Ignatios

e a Rua Camilo de Souza Leme. O

logradouro homenageia a memória do

médico e político mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976),

que foi prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais antes de

eleger-se presidente da República. Em seu governo construiu e fez de

Brasília a capital federal. Na campanha eleitoral de 1955, Juscelino visitou

Avaré e discursou no Largo São João.

Duas quadras no Jardim Bonsucesso, en-

tre a Rua Bandeirantes e a Avenida

Paranapanema, compõem a Rua Castelo

Branco. O logradouro foi assim denomina-

do para lembrar a figura do marechal

cearense Humberto de Alencar Castello

Branco (1900-1967). Antes de assumir, por eleição indireta, a presidência da Re-

pública em virtude do golpe militar de 1964, ele graduou-se nos Estados Unidos

e na França, tendo participado na Itália da 2ª Guerra Mundial, como encarregado

da secção de Planejamento e Operações da Força Expedicionária Brasileira (FEB).

No Parque Industrial Jurumirim, nas imedi-

ações da linha férrea, fica a única quadra da

Rua Hermes da Fonseca, cujo acesso se dá

pela Rua Rio Velho. Sua denominação lem-

bra a figura do militar e político gaúcho

Hermes Rodrigues da Fonseca (1855-1923).

Como ministro da Guerra ele tornou obriga-

tório o serviço militar. Elegeu-se presidente da República em 1909 quando, grato,

recebeu de presente uma tela a óleo com o seu retrato, obra produzida pelo artista

plástico avareense Mânlio Godoy, simpatizante da chamada Campanha Hermista.



3º ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE PT
4º FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO PT
5º ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA PV
6º BENEDICTO BRAZ FERREIRA PT
7º CARLOS ALBERTO ESTATI DEM
8º DENÍLSON ROCHA ZIROLDO PSC
9º EDSON FLAVIO THEODORO DA SILVA PP
10º EDUARDO DAVID CORTEZ PP
11º JULIO CÉSAR THEODORO PSD
12º ROBERTO DE ARAUJO DEM
13º ROSANGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA PMDB
14º ANTONIO GREGUER PV

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO LEGISLA TIVO dezembro/2015
Nome do Funcionário Função
Alayse Helena Vicente Dias Chefe de Gabinete da Presidência
Alberto Fabiano Rossi Motorista
Alexandre da Silva Custódio Oficial de Tecnologia da Informação
Alexandre Hilário Silvestre Assessor Jurídico
Ana Carla Pereira de Souza Vieira Assistente de Plenário
André Luis Paixão de Camargo* Assessor Parlamentar
Andréia Cristina Alves Torres Assessora Parlamentar
Antonia Maria Ribeiro de Angelis Assessora Parlamentar
Cleber Antonello Assessor Parlamentar
Cristiane Soares Hipólito Nespega Oficial de Recursos Humanos
Cristiano Augusto Porto Ferreira Diretor Geral Administrativo
Daniela Paiva de Oliveira Honorato Assessora Parlamentar
Débora Segarra Arca Oficial de Compras
Emmanuel Lopes da Fonseca Assessor Parlamentar
Everton Anacleto Ribeiro Celestino Agente Técnico Audiovisual
Itamar de Araujo* Chefe Financeiro
Janayna Martins da Costa Assistente de Plenário
José Ricardo de Oliveira Assessor Parlamentar
Leroy Amarilha Freitas Chefe Jurídico
Letícia Fabiana Santucci Pedroso de Lima Procuradora Jurídica
Luiz Fernando Guazzelli Assessor Parlamentar
Márcia Dias Guido Chefe Legislativo
Marcília Picinini de Souza Assistente de Plenário
Marcio Alexandre de Andrade Agente de Conservação
Marcio Aparecido Bertoni* Assessor Parlamentar
Marcio José Dias Camargo Assessor de Gabinete da Presidência
Marcos Benedito de Oliveira Assessor Parlamentar
Maria Carolina Fogaça Assessor de Apoio Legislativo
Maurício Alexandre Alvarez Agente Operacional
Nilmar Pereira de Souza Motorista
Regina Bernadete Carozelli Telefonista
Robson Donizeti Merlin Assessor Parlamentar
Rodrigo Leandro Franzolin Assessor Parlamentar
Rodrigo Zamonelli Agente Operacional
Thaís Francini Christino Assessora de Gabinete da Vice Presidência
Valéria Sampietro Copeira

Silvio Jefferson Gonçalves- Motorista e Maria de Lourdes Olivei-
ra Leme- Telefonista: Funcionários cedidos a esta Edilidade me-
diante Convênio pela Prefeitura Municipal.
* Funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal ocupantes de
cargos de provimento em comissão nesta Edilidade.

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICIT ATÓRIOS DE 2015
Processo 01/2015
Pregão Presencial 01/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço téc-
nico especializado de informática com aquisição de licença de
uso por tempo determinado de programas específicos para os
sistemas de gestão do Processo Legislativo da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP.
Valor: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo R$
4.000,00 (quatro mil reais) para implantação e R$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais) mensais para manutenção mensal do sistema, por
12 meses.
Data da Adjudicação: 26 de fevereiro de 2015
Data da Homologação: 27 de fevereiro de 2015
Data da Assinatura: 02 de março de 2015
Execução/Prazo: 01/03/2016
Contrato nº 06/2015

Processo 02/2015
Dispensa 01/2015
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) me-
ses para o prédio da nova sede da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS
Valor: R$ 3.433,31 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais e
trinta e um centavos).
Data da Ratificação: 04/02/2015
Data da Assinatura: 04/02/2015
Execução/Prazo: 04/02/2016
Contrato nº 01/2015

Processo 03/2015
Dispensa 02/2015
Objeto: Prestação de serviços para manutenção dos jardins da

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré (sede
nova e atual).
Contratada: MARISA FERREIRA AMARANTE ARIZA - ME
Valor: R$ 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze reais), sendo R$
665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) mensais.
Data da Ratificação: 05/02/2015
Data da Assinatura:  06/02/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Contrato nº 02/2015

Processo 04/2015
Dispensa 03/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em ministrar cur-
so de Licitações e Contratos Administrativos para os servidores
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, na
sede desta Edilidade.
Contratada: IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Data da Ratificação: 27/02/2015
Data da Assinatura: 02/03/2015
Execução/Prazo: 01/04/2015
Contrato nº 05/2015

Processo 05/2015
Dispensa 04/2015
Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil para elabora-
ção de projeto básico e executivo para futura realização de
reforma/manutenção do telhado entre outros reparos necessá-
rios na atual sede da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré.
Contratada: IRINEU RAYMUNDO DE SOUZA
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Data da Ratificação: 13/02/2015
Data da Assinatura: 13/02/2015
Execução/Prazo: 14/05/2015
Contrato nº 04/2015

Processo 06/2015
Pregão Presencial 02/2015
Registro de Preço 01/2015
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de papel sulfite
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: EDITORA CARLÓPOLIS LTDA ME
Valor global estimado de até: R$ 8.625,00 (oito mil, seiscentos e
vinte e cinco reais), sendo R$ 115,00 (cento e quinze reais) por
caixa de papel efetivamente fornecida.
Data da Homologação: 10/03/2015
Data da Assinatura: 11/03/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Ata de Registro de Preço nº 01/2015

Processo 07/2015
Dispensa 05/2015
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal dos atos de
interesse da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IMESP
Valor estimado em: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Data da Ratificação: 12/02/2015
Data da Assinatura: 12/02/2015
Execução/Prazo: 11/02/2016
Contrato nº 03/2015

Processo 08/2015
Pregão Presencial 03/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de 42 (quarenta e dois) nobreaks para uso nos computa-
dores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
Valor: R$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta reais).
Data da Adjudicação: 31/03/2015
Data da Homologação: 01/04/2015
Data da Assinatura: 01/04/2015
Execução/Prazo: 30/06/2015
Contrato nº 09/2015

Processo 09/2015
Dispensa 06/2015
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e fiscali-
zação da portaria da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré.
Contratada: PIAGENTINO E SABINO PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS LTDA ME

Valor: até R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais),
sendo R$ 190,00 (cento e noventa reais) por evento.
Data da Ratificação: 27/02/2015
Data da Assinatura: 02/03/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Contrato nº 07/2015

Processo 10/2015
Dispensa 07/2015
Objeto: contratação de empresa especializada para criação de
novo layout para o portal da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré (remodelação do site).
Contratado: EDUARDO ANDRE CAMPANILE - MEI
Valor: R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).
Data da Ratificação: 24/03/2015
Data da Assinatura: 24/03/2015
Execução/Prazo: 22/06/2015
Contrato nº 08/2015

Processo 1 1/2015
Pregão Presencial 04/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
de serviços referente reforma/manutenção do telhado da atual
sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos,
cronogramas e especificações referentes à reforma.
Contratada: ADENI FERNANDO DE SOUZA LIMA JUNIOR
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ME
Valor: R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais).
Data da Adjudicação: 22/05/2015
Data da Homologação: 25/05/2015
Data da Assinatura: 25/05/2015
Execução/Prazo: 24/08/2015
Contrato nº 13/2015

Processo 12/2015
Pregão Presencial 05/2015
Registro de Preço 02/2015
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Empresas Vencedoras:
LEANDRO CABRAL PASSARELI ME, (itens 16, 17 e 18), no valor
global estimado de até R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e seten-
ta reais) e
KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA TREINAMENTOS E ASSESSO-
RIA LTDA - ME, (itens 19 e 20), no valor global estimado de até R$
4.254,85 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oiten-
ta e cinco centavos).
Data da Homologação: 18/05/2015
Data da Assinatura: 19/05/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Ata de Registro de Preços nº 02/2015

Processo 13/2015
Pregão Presencial 06/2015
Registro de Preço 03/2015
Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa
especializada para futura e eventual aquisição de até 60 Certifi-
cados Digitais A3, com cartão e leitora, com validade de 03 anos,
para atender as necessidades da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Empresa Vencedora: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
Valor: até R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), sendo R$
115,00 (cento e quinze reais) por e-cpf SmartCard USB A3 em
cartão + Leitora com validade de 03 anos
Data da Homologação: 25/05/2015
Data da Assinatura: 26/05/2015
Execução/Prazo: 25/05/2016
Ata de Registro de Preços nº 03/2015

Processo 14/2015
Pregão Presencial 07/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada, legalmente au-
torizada pela Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL,
para prestação de serviços de telefonia originados de Telefone
Móvel Pessoal-SMP, de acesso à internet sem fio, com forneci-
mento de modens e simcards em comodato para a Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Valor: global estimado de até R$ 30.852,00 (trinta mil oitocentos
e cinquenta e dois reais) para a prestação de serviços de tele-
fonia celular (Lote 01) e estimado de até R$ 9.223,20 (nove mil
duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) para acesso a
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internet sem fio (Lote 02).
Data da Adjudicação: 09/06/2015
Data da Homologação: 10/06/2015
Data da Assinatura: 11/06/2015
Execução/Prazo: 10/06/2016
Contrato nº 14/2015

Processo 15/2015
Convite 01/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração
de projeto básico e executivo para instalação de ar condiciona-
do na nova sede do Poder Legislativo (Plenário e Foyer), confor-
me especificações constantes no anexo II do edital.
Contratada: ATMOS ENGENHARIA LTDA - ME
Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
Data da Homologação: 18/06/2015
Data da Adjudicação: 19/06/2015
Data da Assinatura: 22/06/2015
Execução/Prazo: 16/10/2015
Contrato nº 17/2015

Processo 16/2015
Convite 02/2015
Objeto: Contratação de profissional habilitado em engenharia
civil ou arquitetura para prestação de serviços técnicos visando
a elaboração de projeto básico e arquitetônico para viabilizar a
ampliação da nova sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, bem como prestar serviços consultivos para
auxiliar os trabalhos da Comissão Permanente para Julgamento
das Licitações na futura contratação de empresa especializada
para execução do projeto a ser desenvolvido, naquilo que se
refere ao escopo do futuro contrato.
Processo fracassado por duas vezes
Processo Revogado pelo Ato da Presidência 02/2015

Processo 17/2015
Pregão Presencial 08/2015
Objeto: Fornecimento de até 6.000 (seis mil) litros de gasolina na
bomba, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA.
Valor: de até R$ 17.880,00 (dezessete mil oitocentos e oitenta
reais), ou seja, R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos)
por litro de gasolina efetivamente fornecida.
Data da Adjudicação: 13/05/2015
Data da Homologação: 14/05/2015
Data da Assinatura: 14/05/2015
Execução/Prazo: 13/05/2016
Contrato nº 12/2015

Processo 18/2015
Pregão Presencial 09/2015
Objeto: Prestação de serviço de Plano Privado Odontológico
com abrangência regional e com cobertura de diagnóstico, ur-
gência e emergência, radiologia, prevenção em saúde bucal,
dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, prótese e
odontopediatria, sob regime coletivo, com participação por ade-
são aos empregados ativos da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré e de seus dependentes legais, confor-
me especificações anexo II do Edital.
Contratada: COOP-ODONTOCLASSIC COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO
Valor total estimado de até R$ 8.344,80 (oito mil trezentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, R$ 18,30
(dezoito reais e trinta centavos) por beneficiário.
Data da Adjudicação: 17/06/2015
Data da Homologação: 18/06/2015
Data da Assinatura: 18/06/2015
Execução/Prazo: 17/06/2016
Contrato nº 16/2015

Processo 19/2015
Dispensa 08/2015
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços técni-
cos especializados em administração pública, visando a capta-
ção, leitura e envio de recortes eletrônicos de interesse da Câ-
mara de Vereadores, publicadas nos Diários Oficiais.
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -EPP
Valor: R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais)
Data da Ratificação: 29/04/2015
Data da Assinatura: 05/05/2015
Execução/Prazo: 04/05/2016
Contrato nº 11/2015

Processo 20/2015
Dispensa 09/2015
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços na pre-
paração de documentos e matérias institucionais relacionadas
ao resumo dos fatos e acontecimentos ocorridos nas sessões
ordinárias, extraordinárias e solenes e suas respectivas publi-
cações no site da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
Contratado: GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA - MEI
Valor: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
Data da Ratificação: 04/05/2015
Data da Assinatura: 04/05/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Contrato nº 10/2015

Processo 21/2015
Dispensa 10/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de material de consumo para utilização na copa da Câma-
ra de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: J. A. DUARTE & CIA LTDA
Valor estimado de até: R$ 12.656,40 (doze mil seiscentos e
cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Fundamento Legal:
Artigo 24, inciso V da Lei 8666/93.
Data da Ratificação: 22/06/2015
Data da Assinatura: 22/06/2015
Execução/Prazo: 31/12/2015
Contrato nº 18/2015

Processo 22/2015
Dispensa 1 1/2015
Objeto: Contratação de serviços de engenharia (Pessoa Física)
para a regularização do projeto de segurança contra incêndio
nº 037722/3504503/2015 visando a liberação do Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a nova sede da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: CELSO TEIXEIRA
Valor: R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais).
Data da Ratificação: 06/07/2015
Data da Assinatura: 06/07/2015
Execução/Prazo: 01/10/2015
Contrato nº 21/2015

Processo 23/2015
Dispensa 12/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada de Autoridade
de Carimbo de Tempo, devidamente registrada no Instituto Naci-
onal de Tecnologia da Informação, para fornecimento de 6000
(seis mil) carimbos de tempo para assinaturas digitais.
Contratada: BRY TECNOLOGIA S.A
Valor: R$ 4.719,72 (quatro mil setecentos e dezenove reais e
setenta e dois centavos)
Data da Ratificação: 15/06/2015
Data da Assinatura: 15/06/2015
Execução/Prazo: 14/06/2016
Contrato nº 15/2015

Processo 24/2015
Dispensa 13/2015
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) me-
ses para os veículos da frota da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS Valor: R$ 7.422,90 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e noventa centavos)
Data da Ratificação: 02/07/2015
Data da Assinatura: 03/07/2015
Execução/Prazo: 04/07/2016
Contrato nº 19/2015

Processo 25/2015
Pregão Presencial 10/2015
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e instala-
ção de vidro temperado e divisórias em gesso tipo drywall, para
fechamento e divisão dos setores administrativos na nova sede
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamen-
tos necessários, conforme, planilhas, layouts e especificações
referentes aos serviços.
CONTRATADAS:
CONTRATO Nº 23/2015 - A MIMURA COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA EPP (drywall), no valor global de R$ 30.600,00 (trinta mil e
seiscentos reais)
CONTRATO Nº 24/2015 - FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VI-
DROS LTDA - ME (vidro temperado), no valor global de R$

43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais).
Data da Adjudicação: 22/07/2015
Data da Homologação: 23/07/2015
Data da Assinatura: 27/07/2015
Execução/Prazo: 25/10/2015

Processo 26/2015
Dispensa 14/2015
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de assina-
tura anual de Boletins impressos, sendo Boletim de Licitações e
Contratos - BLC e Boletim de Direito Administrativo - BDA para
uso da Divisão Jurídica e da Comissão de Licitação da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: EDITORA N. D. J. LTDA
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
Data da Ratificação: 03/07/2015
Data da Assinatura: 06/07/2015
Execução/Prazo: 05/07/2016
Contrato nº 20/2015

Processo 27/2015
Pregão Presencial 1 1/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação,
locação, manutenção e suporte técnico de enlace de dados em
fibra ótica, para a interligação dos prédios desta Edilidade, bem
como prestação de serviços de link dedicado de acesso à internet
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP
Valor: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais),
sendo R$ 1.000,00 (mil reais) mensais para o item I e R$ 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais) mensais para o item II.
Data da Adjudicação: 10/08/2015
Data da Homologação: 12/08/2015
Data da Assinatura: 18/08/2015
Execução/Prazo: 17/08/2016
Contrato nº 25/2015

Processo 28/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da
informação para disponibilização de software, plataforma total-
mente web, para envio e recebimento de protocolos internos e
externos, com a possibilidade de até 100 (cem) usuários, 5000
(cinco mil) protocolos mês, envio de protocolos por e-mail, upload
de anexos em diversas extensões, tramitação de protocolos,
suporte por telefone, para a Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Contratado: TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME
Valor: R$ 2736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais),
sendo R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) mensais.
Data da Assinatura: 24/07/2015
Execução/Prazo: 23/07/2016
Contrato nº 22/2015

Processo 29/2015
Dispensa 15/2015
Objeto: Contratação de empresa para elaboração e acompa-
nhamento de projeto básico e executivo do sistema audiovisual
para a nova sede da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré.
Contratado: FILIPE CANDIDO DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data da Ratificação: 16/09/2015
Data da Assinatura: 16/09/2015
Execução/Prazo: 14/03/2016
Contrato nº 28/2015

Processo 30/2015
Pregão Presencial 12/2015
Objeto: Contratação de empresa para confecção, montagem e
instalação de mobiliários planejados para a nova sede da Câma-
ra de Vereadores da Estância Turística de Avaré com forneci-
mento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos ne-
cessários, conforme, planilhas, layouts e especificações cons-
tantes nos Anexos do Edital.
CONTRATADAS:
Contrato nº 26/2015 - GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS LTDA - ME, lote 01 no valor global de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais);
Contrato nº 27/2015 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
Lotes 02, 03 e 04, no valor global de R$ 15.940,00 (quinze mil
novecentos e quarenta reais).
Data da Adjudicação: 09/09/2015
Data da Homologação: 10/09/2015
Data da Assinatura: 11/09/2015
Execução/Prazo: 19/12/2015
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Processo 31/2015
Pregão Presencial 13/2015
Objeto: Fornecimento e instalação de central PABX com tecnologia
híbrida IP, periféricos, bem como aparelhos telefônicos com
tecnologia IP e suas respectivas licenças e softwares de
gerenciamento e tarifação.
Contratada: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP
Valor: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
Data da Adjudicação: 23/09/2015
Data da Homologação: 24/09/2015
Data da Assinatura: 29/09/2015
Execução/Prazo: 27/12/2015
Contrato nº 30/2015

Processo 32/2015
Pregão Presencial 14/2015
Registro de Preço nº 04/2015
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais e equi-
pamentos ativos de rede de informática e correlatos para a nova
sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Empresas Vencedoras:
INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME (Lote 01), no valor global esti-
mado de até R$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos
reais) e
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME (Lote 03), no valor global esti-
mado de até R$ 4.135,00 (quatro mil cento e trinta e cinco reais).
Data da Homologação: 05/10/2015
Data da Assinatura: 06/10/2015
Execução/Prazo: 05/10/2016
Ata de Registro de Preços nº 04/2015

Processo 33/2015
Dispensa 16/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação
de sistema de monitoramento dos veículos oficiais da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME
Valor: R$ 2.692,80 (dois mil, seiscentos e noventa e dois
reais e oitenta centavos), sendo o valor de R$ 224,40 (duzentos
e vinte e quatro reais e quarenta centavos) para manutenção
mensal e custo zero para implantação do sistema.
Data da Ratificação: 25/09/2015
Data da Assinatura: 25/09/2015
Execução/Prazo: 24/09/2016
Contrato nº 29/2015

Processo 34/2015
Dispensa 17/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento e aplicação de adesivo tipo película jateada nos vidros
dos departamentos da Nova Sede da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Contratada: FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)
Data da Ratificação: 26/10/2015
Data da Assinatura: 27/10/2015
Execução/Prazo: 25/01/2016
Contrato nº 32/2015

Processo 35/2015
Dispensa 18/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para estruturação
da rede de dados da nova sede da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Contratado: MENDES & SILVESTRE LTDA- ME
Valor: R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais)
Data da Ratificação: 20/10/2015
Data da Assinatura: 21/10/2015
Execução/Prazo: 20/12/2015
Contrato nº 31/2015

Processo 36/2015
Pregão Presencial 15/2015
Objeto: Prestação de serviços referente à manutenção predial e
pintura externa da atual sede da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materi-
ais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme planilha
e demais especificações constantes dos anexos do edital.
Contratado: JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME
Valor: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reias).
Data da Adjudicação: 25/11/2015
Data da Homologação: 26/11/2015
Data da Assinatura: 01/12/2015
Execução/Prazo: 29/02/2016
Contrato nº 33/2015

Processo 37/2015
Pregão Presencial 16/2015
Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de
serviços de controle das disponibilidades de caixa (conta movi-
mento/conta corrente da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré) e/ou serviços de pagamento das remunera-
ções, salários, pensões e similares dos servidores públicos
ativos, inativos, estagiários e agentes políticos da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, mediante crédito a
ser efetuado em conta corrente ou assemelhadas, conforme
especificações constantes do anexo I do edital.
Processo Fracassado por duas vezes

Processo 38/2015
Pregão Presencial 17/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para administra-
ção, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação
(cartões eletrônicos magnéticos) de vale alimentação para os ser-
vidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: FAMILLY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR GLOBAL ESTIMADO de até R$ 328.064,10 (trezentos e
vinte e oito mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), para
13 pagamentos (12 meses mais o pagamento em dobro no mês
de dezembro) para a estimativa de até 42 servidores.
Data da Adjudicação: 21/01/2016
Data da Homologação: 22/01/2016
Data da Assinatura: 26/01/2016
Execução/Prazo: 25/01/2017
Contrato nº 04/2016

Processo 39/2015
Pregão Presencial 18/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada visando: Lote I -
aquisição de servidor e suas respectivas licenças, Lote II - aqui-
sição de dois equipamentos para armazenamento de dados
(Storage NAS) e Lote III - aquisição e instalação de equipamentos
de CFTV para a nova Câmara de Vereadores da Estância Turísti-
ca de Avaré, conforme especificações constantes no edital.
Contratadas:
Contrato nº 36/2015 - CONTRATADO: UNIVERSO COMERCIAL
LTDA - ME (Lote I e II), no valor total de R$ 42.300,00 (quarenta e
dois mil e trezentos reais)
Contrato nº 37/2015 - CONTRATADO: ALVES & BATISTA ALAR-
MES LTDA- ME (Lote III), no valor total de R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais).
Data da Adjudicação: 17/12/2015
Data da Homologação: 18/12/2015
Data da Assinatura: 21/12/2015
Execução/Prazo: 20/03/2016

Processo 40/2015
Dispensa 19/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da
informação para prestação de serviços de disponibilização de
ferramenta de e-mail corporativo de alta performance, englo-
bando ativação, configuração e migração de conteúdo, para
uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: MANDIC S.A.
Valor: R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reias).
Data da Ratificação: 09/12/2015
Data da Assinatura: 09/12/2015
Execução/Prazo: 08/12/2016
Contrato nº 34/2015

Processo 41/2015
Dispensa 20/2015
Objeto: Contratação de serviços de locação de Sistema Eletrôni-
co de Controle de Tempo e Microfone, para uso na Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA - ME
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Data da Ratificação: 10/12/2015
Data da Assinatura: 10/12/2015
Execução/Prazo: 09/12/2016
Contrato nº 35/2015
Processo 42/2015
Pregão Presencial 19/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando
a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene,
com a disponibilização de mão de obra, uniformes e Equipamen-
tos de Proteção Individual - EPIs para manutenção das sedes da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: PRENAC: TERCEIRIZAÇÕES, MULTISSERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA ME.

Valor: R$ 59.749,92 (cinquenta e nove mil setecentos e quaren-
ta e nove reais e noventa e dois centavos) para dois servidores
num período de 12 meses.
Data da Adjudicação: 22/01/2016
Data da Homologação: 25/01/2016
Data da Assinatura: 25/01/2016
Execução/Prazo: 31/01/2017
Contrato nº 02/2016

O Plenário "Éruce Paulucci" foi cedido para várias ocasiões du-
rante o ano de 2015, envolvendo reuniões partidárias, audiênci-
as públicas, palestras, cursos, convenções, entre outros even-
tos, com fins educacionais e de interesse público.
O presente relatório foi elaborado pelos funcionários CRISTIANO
AUGUSTO PORTO FERREIRA, Diretor Geral Administrativo; ANA
CARLA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA, Assistente de Plenário;
REGINA BERNADETE CAROZELLI,  Telefonista ;   JANAYNA
MARTINS DA COSTA, Assistente de Plenário, MÁRCIA DIAS
GUIDO, Chefe  Legislativo; MARCILIA PICININI DE SOUZA, Assis-
tente de Plenário; e MARIA CAROLINA FOGAÇA, Assessora de
Apoio Legislativo, da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré.
Avaré, aos 26 de janeiro de 2.016

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

LEIS

Lei nº 1.985, de 02 de fevereiro de 2016
Autoriza o Poder Executivo a conceder dentro da disponibili-
dade financeira, subvenção e repasse de recursos Federal,

Estadual e Municipal mediante convênio à Santa Casa de
Misericórdia de Avaré e adota outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 07/2016)
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 - Fica o Município de Avaré autorizado a conceder
dentro da disponibilidade financeira, subvenção e repassar re-
cursos Federal, Estadual e Municipal mediante celebração de
convênio(s) à Santa Casa de Misericórdia de Avaré, entidade
devidamente constituída, com sede nesta cidade, à Rua Paraíba,
nº 1.003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.584.019/0001-06,
destinados a prestação de serviços hospitalares, ambulatoriais
e técnicos profissionais de assistência à saúde, desde que os
respectivos planos de trabalho sejam previamente aprovados
pelo Conselho Municipal da Saúde.
Artigo 2º - Para celebração do(s) convênio(s) deverão ser obser-
vadas rigorosamente às instruções emanadas pelo Egrégio Tribu-
nal de Contas do estado de São Paulo, inclusive as respectivas
prestações de contas que deverão ser prestadas mensalmente.
Artigo 3º - Celebrado o  convênio e alterações  respectivas  o
Poder  Executivo dará ciência à Câmara Municipal no prazo de
30 dias, com cópia dos respectivos ajustes celebrados.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a renovar
o(s) convênio(s) ou alterá-lo(s) com apresentação de um novo
plano de trabalho se de interesse de ambas as partes, desde
que observado o dispositivo no artigo 1º, com a publicação dos
respectivos extratos na imprensa oficial do Município de Avaré,
como condição de eficácia do ato.
Artigo 4º - As despesas decorrentes com a edição desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias devida-
mente consignadas nas respectivas leis orçamentárias do Fun-
do Municipal da Saúde.
Artigo 5º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de fevereiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Lei nº 1.986, de 02 de fevereiro de 2016
(Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o "Programa

de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de
Ensino" e adota outras providências)

Autoria: Ver. Marcelo José Ortega (Projeto de Lei nº 100/2015)
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 instituído no âmbito da Estância Turística de Avaré
o "Programa de Adoção de Escolas e Creches da Rede Munici-
pal de Ensino".
Art. 2º - Constitui objetivo do Programa o incentivo às pessoas
físicas e jurídicas, domiciliadas no município de Avaré, no senti-
do de contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino.
Art. 3º - A participação de pessoas físicas e jurídicas no "Pro-
grama de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de
Ensino" dar-se-á mediante as seguintes ações:
I - doação de recursos materiais a escolas e creches munici-
pais; e
II - manutenção, conservação, reforma e ampliação de escolas
e creches municipais.
Art. 4º - As pessoas jurídicas que aderirem ao "Programa de
Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino"
poderão divulgar, por meio de propaganda institucional, nos ter-
mos da legislação pertinente, as ações praticadas em benefício
da instituição adotada.
Parágrafo Único - A Administração Pública disporá os critérios,
estabelecendo a forma e os parâmetros para a divulgação das
aludidas ações, atendido o interesse público.
Art. 5º - Será conferido um certificado, emitido pela
Municipalidade, às pessoas físicas e jurídicas por sua participa-
ção no "Programa de Adoção de Escolas e Creches da Rede
Municipal de Ensino".
Art. 6º - A participação de pessoas físicas ou jurídicas no "Pro-
grama de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de
Ensino" não implicará:
I - em ônus de qualquer natureza ao Poder Público Municipal; e
II - em quaisquer outros direitos, ressalvados o disposto nos
arts. 3º e 4º desta Lei.
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de fevereiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto nº 4.417, de 03 de fevereiro de 2016.
(Dispõe sobre nomeação do Presidente da FREA _ Fundação

Regional Educacional de Avaré ).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada para cargo de Presidente da FREA - Funda-
ção Regional Educacional de Avaré, a Sra. MARIA LUCIA CABRAL
DE FREITAS VISENTIN, a partir de 10 de fevereiro de 2016.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de fevereiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº4.415, de 02 de fevereiro de 2016
Autoriza o Poder Executivo a conceder dentro da disponibili-
dade financeira, subvenção e repasse de recursos Federal,

Estadual e Municipal mediante convênio à Santa Casa de
Misericórdia de Avaré e adota outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 07/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º - O Município de Avaré autoriza a concessão dentro da
disponibilidade financeira, subvenção e repasse de recursos
Federal, Estadual e Municipal mediante celebração de convênio(s)
à Santa Casa de Misericórdia de Avaré, entidade devidamente
constituída, com sede nesta cidade, à Rua Paraíba, nº 1.003,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.584.019/0001-06, destinados a
prestação de serviços hospitalares, ambulatoriais e técnicos
profissionais de assistência à saúde, desde que os respectivos
planos de trabalho sejam previamente aprovados pelo Conselho
Municipal da Saúde.
Artigo 2º - Para celebração do(s) convênio(s) deverão ser ob-
servadas rigorosamente às instruções emanadas pelo Egrégio
Tribunal de Contas do estado de São Paulo, inclusive as respec-
tivas prestações de contas que deverão ser prestadas mensal-
mente.

Artigo 3º - Celebrado o  convênio e alterações  respectivas  o
Poder  Executivo dará ciência à Câmara Municipal no prazo de
30 dias, com cópia dos respectivos ajustes celebrados.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a renovar
o(s) convênio(s) ou alterá-lo(s) com apresentação de um novo
plano de trabalho se de interesse de ambas as partes, desde
que observado o dispositivo no artigo 1º, com a publicação dos
respectivos extratos na imprensa oficial do Município de Avaré,
como condição de eficácia do ato.
Artigo 4º - As despesas decorrentes com a edição deste Decre-
to correrão por conta de dotações orçamentárias próprias devi-
damente consignadas nas respectivas leis orçamentárias do
Fundo Municipal da Saúde.
Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de fevereiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.416, de 03 de fevereiro de 2016.
(Dispõe sobre horário de funcionamento das repartições

públicas municipais, durante o carnaval.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo em todas as reparti-
ções municipais na segunda-feira, 08 de fevereiro de 2016,
exceto os serviços essenciais (atendimento do Pronto Socorro,
coleta de lixo e varrição).
Parágrafo Único - Também na mesma data não funcionarão os
Centros de Educação Infantil (CEIs).
Art. 2º - O início do horário de funcionamento das repartições
públicas municipais no dia 10 de fevereiro de 2016 (Quarta-feira
de Cinzas) será a partir do meio dia, exceto os serviços essen-
ciais de Centros de Educação Infantil, saúde e limpeza pública,
sendo coleta e varrição.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de fevereiro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.418, de 04 de fevereiro de 2016.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação- FUNDEB, 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:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Munici-
pal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação- FUNDEB, nos termos da Lei
Municipal n.º 929, de 25 de abril de 2007, alterado pela Lei 1.168
de 09 de abril de 2009:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: Julio Cesar de Carvalho Monta - Reconduzido
SUPLENTE: Juliana Cortez Curto
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR: Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
SUPLENTE: Reinaldo Aparecido Faria Júnior

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Ademir Martins da Silva - Reconduzido
SUPLENTE: Ádria Luiza Ribeiro de Paula
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR: Irani Montanha Guardiola - Reconduzida
SUPLENTE: Fátima Khalaf Zedan
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP AIS
TITULAR: Juliana Thereza Bruno Lopes
SUPLENTE: Kelly Cristiana Ramos
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Roseli Domingues de Albuquerque Oliveira -
Reconduzida
SUPLENTE: Miqueia Pereira de Souza
TITULAR: Luciana Cunha
SUPLENTE: Elaine Cristina Ramalho
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PÚBLICA
TITULAR: Telma Aparecida Mendes de Oliveira
SUPLENTE: Reinaldo Presence
TITULAR: Patrícia Paes
SUPLENTE: Viviane Bergamo Wenceslau
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: João Lima
SUPLENTE: Márcio Pina de Campos
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: Ana Paula Tibúrcio
SUPLENTE: Marta Luzia Andrade Noronha Prado - Reconduzida
Artigo 2º - O período de vigência do mandato do Conselho será
de 02 (dois) anos.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de fevereiro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado nesta Secretaria na data supra

Decreto n.º 4.419, de 04 de fevereiro de 2016.
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras

providências)

PAULO DIAS NOVAES FILHO Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Art. 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arruamento
de uma área de terras de 93.430,47 m², denominado "RESIDENCIAL
TERRAS ALTAS", aprovado conforme certificado GRAPROHAB
Nº 256, de 03 de junho de 2014, situado nesta cidade.
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO
DO SOLO

II - DESCRIÇÃO DA ÁREA DA GLEBA
TERRENO, situado no perímetro urbano desta Cidade de Avaré-
SP, na CHÁCARA TINOCO, com as seguintes medidas e con-
frontações; inicia no marco nº4A, cravado a 4, 088 metros do
marco nº4 do perímetro, na confrontação com a Avenida Presi-
dente Kennedy; deste marco segue acompanhando o alinha-
mento da Avenida Presidente Kennedy no sentido Bairros-Cen-
tro nos seguintes rumos e distâncias: 20°38'47"SW, 178,322
metros até o marco nº5 ;18°04'10"SW, 148,181 metros até o
marco nº6; deste marco deflete à direita e segue por cerca na
confrontação com o alinhamento da Rua Amad Massud, nos
seguintes rumos e distâncias:22°31'35"SW, 4,381 metros até o
marco nº7; 40°52'06"SW, 4,612 metros até o marco nº8;
49°38'19"SW, 82,864 metros até o marco nº9; 71°20'04"SW, 3,606
metros até o marco nº10; 66°21'53"NW, 4,049 metros até o mar-
co nº11; 39°26'19"NW, 171,119 metros até o marco n°12,cravado
no canto de divisa; deste marco segue ainda na confrontação
com a Rua Amad Massud, no rumo 39°26'19"NW,a distância de
128,238 metros até o marco nº12A; deste marco segue na mes-
ma confrontação anterior,em curva de concordância à direita,a
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distância de  13,637 metros até o marco nº12B; deste marco
segue na confrontação com a Avenida Marginal 01, nos seguin-
tes rumos e distâncias:47°22'39"NE, 17,361 metros até o marco
nº12C; 50°09'04"NE, 61,630 metros até o marco nº12D;
50°38'36"NE, 284,467 metros até o marco nº 1E; deste marco
segue na confrontação com a Rua Dois(2), em curva de concor-
dância à direita, a distância de 14,152 metros até o marco nº1F;
deste marco segue na mesma confrontação anterior, no rumo
39°15'43"SE, a distância de 124,727 metros até o marco nº1G;
deste marco segue na mesma confrontação anterior, em curva
de concordância á direita, a distância de 9,410 metros até o
marco nº4A, marco que serviu de ponto de partida e início des-
tas medidas e confrontações; encerrando a área de  93,430,473
metros quadrados.
III - CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
A área é favorecida pela declividade topográfica, possibilitando
ampla visão paisagística e portanto propícia à localização de
residências.

H=4 hab/lote
N=102 unidades
AT=7,389 hectares
AP=3,419 hectares
P = H x N = 4x102 = 408 hab
D = P/AT = 408/7,389 = 55,22 hab/ha
K = AP/D = 3,419/55,22 = 0,06 ha²/hab

Ouvidoria Municipal

3711-2500

Área institucional
Foi projetada 1 (uma) área institucional, perfazendo um total de
3.691,59 m², correspondente a 5,00% da área total da gleba.
Áreas Verdes e Sistemas de Lazer
Foi projetada 1 (uma) Área Verde, perfazendo um total de
10.345,05 m², correspondente a 14,00% da área total da gleba.
Foram projetadas 6 (seis) áreas para Sistema de Lazer, perfa-
zendo um total de 4.674,60 m², correspondente a 6,33% da área
total da gleba, sendo:
Sistema de Lazer 1 com 578,97 m²
Sistema de Lazer 2 com 578,97 m²
Sistema de Lazer 3 com 583,56 m²
Sistema de Lazer 4 com 1.459,44 m²
Sistema de Lazer 5 com 718,70 m²
Sistema de Lazer 6 com 784,73 m²
VI - Especificação do sistema viário
Sendo um loteamento com características de ocupação predo-
minantemente residencial, procurou-se um sistema viário princi-
pal que acompanhasse a topografia local e dificultasse o desen-
volvimento de altas velocidades, visando a segurança e
tranquilidade de seus moradores.

V  - INFRA-ESTRUTURA
a. Sistema de Abastecimento de Água Potável: será im-
plantado pelo loteador de acordo com as especificações e pra-
zos definidos pela SABESP que será a responsável pela opera-
ção do mesmo.
b. Sistema de Coleta, Afastamento, Tratamento e Disposi-
ção Final de Esgoto: será implantado pelo loteador de acordo
com as especificações e prazos definidos pelo SABESP que
será a responsável pela operação do mesmo.
c. Rede de Iluminação e Distribuição de Energia Elétrica:
será implantada pelo loteador de acordo com as especificações
e prazos definidos pela CPFL e Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, sendo que a CPFL será responsável pela operação
da mesma.
d. Sistema de Drenagem de Águas Pluviais: será implanta-
da pelo loteador rede de galerias de águas pluviais de acordo
com as normas técnicas da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré. Onde não houver necessidade da rede, o escoamento
será superficial e pela gravidade.
e. Guias e Sarjetas: serão executadas pelo loteador de
acordo com as normas técnicas da Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré.
f . Pavimentação: será executada pelo loteador pavimen-
tação asfáltica nas de acordo com as normas da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré.
G  Sistema de Coleta e Destinação do Lixo: A coleta de lixo
domiciliar será feita pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
5 dias por semana e a destinação final será o aterro sanitário
indicado pela Prefeitura, assim que o loteamento estiver implan-
tado e habitado.
VII - Áreas Públicas que passarão ao Domínio do Município
No ato do registro do loteamento, passarão a integrar o domínio
do Município todas as Vias, Áreas Institucionais ,  Áreas Verdes
e Sistemas de Lazer constantes do projeto, a saber:
Sistema Viário - área total de 15.485,47 m², sendo:
Rua 001 - Foi projetada com comprimento médio de 205,98
m, largura de 14,00m e área de 2.909,50m², confrontando com a
Rua 002, Rua 005, Sistema de Lazer 5, Quadra A, Rua 003,
Quadra C, Sistema de Lazer 1, Rua 003 e Sistema de Lazer 2.
Rua 002  - Foi projetada com comprimento médio de 333,13
m, largura de 14,00m e área de 4.936,20m², confrontando com a
Rua 001, Rua 005, Sistema de Lazer 6, Quadra B, Sistema de
Lazer 4, Quadra F, Rua 004,  Quadra E, Sistema de Lazer 3, Rua
004 e Sistema de Lazer 2.
Rua 003  - Foi projetada com comprimento médio de 199,35
m, largura de 14,00m e área de 2668,10 m², confrontando com a
Rua 001, Sistema de Lazer 1, Quadra C, Rua 001, Área Verde 1,
Quadra D e Sistema de Lazer 2.
Rua 004  - Foi projetada com comprimento médio de 240,00
m, largura de 14,00m e área de 3.159,80 m², confrontando com
a Rua 002, Sistema de Lazer 2, Quadra D, Rua 002, Área Verde
1, Quadra E e Sistema de Lazer 3..
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Rua 005 - Foi projetada com comprimento médio de 67,07
m, largura variável de 26,00 á 32,00m e área de 1.811,87 m²,
confrontando com a Avenida Presidente Kennedy, Sistema de
Lazer 5, Rua 001, Rua 002 e Sistema de Lazer 6.
Áreas Verdes  -  área total de 10.345,73 m², sendo:
Área Verde 1 - Foi projetada com área de 10.345,73 m² confron-
tando com a Avenida Marginal, Área Institucional, Quadra A, Rua
003, Quadra D, Rua 004 e Quadra F.
Sistemas de Lazer  -  área total de 4.704,37 m², sendo:
Sistema de Lazer 1 - Foi projetado com área de 578,97 m² con-
frontando com a Rua 001, Quadra C e Rua 003.
Sistema de Lazer 2 - Foi projetado com área de 578,97 m² con-
frontando com a Rua 001, Rua 003, Quadra D, Rua 004 e Rua 002.
Sistema de Lazer 3 - Foi projetado com área de 583,56 m² con-
frontando com a Rua 002, Rua 004 e Quadra E.
Sistema de Lazer 4 - Foi projetado com área de 1.459,44 m²
confrontando com a Rua 002, Quadra F, Propriedade de Indús-
tria de Roçadeiras Desbravador Avaré Ltda. e Quadra B.
Sistema de Lazer 5 - Foi projetado com área de 718,70 m² con-
frontando com a Av. Presidente Kennedy, Rua 005, Rua 001,
Quadra A e Propriedade de Indústria de Roçadeiras Desbrava-
dor Avaré Ltda.
Sistema de Lazer 6 - Foi projetado com área de 784,73 m² con-
frontando com a Av. Presidente Kennedy, Rua 005, Rua 002,
Quadra B e Propriedade de Indústria de Roçadeiras Desbrava-
dor Avaré Ltda.
Área Institucional  -  área total de 3.691,59 m², sendo:
Área Institucional 1 - Foi projetada com área de 3.691,59m²,
confrontando com a Rua Dois (2), Área Verde 1, Quadra A e
Propriedade de Indústria de Roçadeiras Desbravador Avaré Ltda.
Artigo 2º - A Inroda Desenvolvimento Urbano S/A. oferece em
garantia hipotecária das obras a serem realizadas no Residencial
Terras Altas, as áreas de terras abaixo descritas, em atendimento
ao Artigo 11, III da Lei Municipal nº 1930, de 23 de junho de 2015:-
ÁREA DESMEMBRADA 1.
Situada no perímetro urbano desta Cidade de Avaré-SP, na CHÁ-
CARA TINOCO, com as seguintes medidas e confrontações;
inicia no marco nº5B, cravado a 31,16 metros do marco nº5 do
perímetro, na confrontação com a Avenida Presidente Kennedy;
deste marco segue acompanhando o alinhamento da Avenida
Presidente Kennedy no sentido Bairros-Centro nos seguintes
rumos e distâncias: 18°04'10"SW, 117,021 metros até o marco
nº6; deste marco deflete à direita e segue por cerca na confron-
tação com o alinhamento da Rua Amad Massud, nos seguintes
rumos e distâncias: 22°31'35"SW, 4,381 metros até o marco nº7;
40°52'06"SW, 4,612 metros até o marco nº8; 49°38'19"SW, 82,864
metros até o marco nº9; 71°20'04"SW, 3,606 metros até o marco
nº10; 66°21'53"NW, 4,049 metros até o marco nº11; 39°26'19"NW,
171,119 metros até o marco n°12, cravado no canto de divisa;
deste marco segue ainda na confrontação com a Rua Amad
Massud, no rumo 39°26'19"NW, a distância de 128,238 metros
até o marco nº12A; deste marco segue na mesma confrontação
anterior, em curva de concordância à direita, a distância de
13,637 metros até o marco nº12B; deste marco segue na con-
frontação com a Avenida Marginal 01, nos seguintes rumos e
distâncias: 47°22'39"NE, 17,361 metros até o marco nº12C;
50°09'04"NE, 4,166 metros até o marco nº12C2;  deste marco
deflete à direita e segue na confrontação com a área remanes-
cente nos seguintes rumos e distâncias: 39°26'19"SE,
278,822metros até o marco n°8b; deste marco deflete à esquer-
da e segue na confrontação com a área remanescente nos
seguintes rumos e distâncias: 49°38'19"NE, 61,222 metros até o
marco nº 7B; deste marco deflete à esquerda e segue na con-
frontação com a área remanescente nos seguintes rumos e
distâncias: 18°04'10"NE, 104,147 metros até o marco nº6B; des-
te marco deflete à direita e segue na confrontação com a área
remanescente nos seguintes rumos e distâncias: 71°55'50"SE,
30,00 metros até o marco nº5B, marco que serviu de ponto de
partida e início destas medidas e confrontações, encerrando a
área de  14.934,223 metros quadrados.
ÁREA DESMEMBRADA 2, situado no perímetro urbano desta
Cidade de Avaré-SP,na CHÁCARA TINOCO,com as seguintes
medidas e confrontações;inicia no marco nº4A,cravado a 4,088
metros do marco nº4 do perímetro,na confrontação com a Ave-
nida Presidente Kennedy;deste marco segue acompanhando o
alinhamento da Avenida Presidente Kennedy no sentido Bairros-
Centro nos seguintes rumos e distâncias: 20°38'47"SW, 155,393
metros até o marco nº4B ; deste marco deflete à direita e segue
na confrontação com a área remanescente, nos seguintes ru-
mos e distâncias:69°21'13"NW, 30,00 metros até o marco nº4ª3;
deste marco deflete à direita e segue na confrontação com a
área remanescente, nos seguintes rumos e distâncias:
20°38'47"NE, 114,945 metros até o marco nº4ª2; 36°13'45"NE,
56,322 metros até o marco nº1G2; deste marco deflete à direita
e segue na confrontação com a Rua Dois(2) 39°15'43"SE, 12,00

metros até o marco nº1G; deste marco segue na mesma con-
frontação anterior, em curva de concordância á direita, a distân-
cia de 9,410 metros até o marco nº4A, marco que serviu de
ponto de partida e início destas medidas e confrontações, en-
cerrando a área de  4.597,091 metros quadrados.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 4.401, de 14 de janeiro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de fevereiro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PORTARIAS

Portaria nº 8.024, de 1 1 de janeiro de 2016.
(Dispõe sobre designação de funcionários)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das  atribuições que lhe são conferidas   por   lei,
R E S O L V E, pela presente Portaria designar as Sras. ANA
CLÁUDIA CURIATI VILEM e ADRIANA APARECIDA ANGSTMANN
PILAR, para assinarem cheques da conta nº 3382-0 do Banco
do Brasil que movimenta o adiantamento da Procuradoria Geral
do Município, bem como revogar a Portaria nº 6.943, de 11 de
setembro de 2013.
REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de janeiro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de aquisição de suplementos alimenta-
res, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender os pacientes atendidos pelo Ambulatório do DST/AIDS.
Fornecedor : AT. Morales Nutricionais EPP
Empenho(s) : 14272/2015
Valor : R$ 18.306,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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  prestado com placas
para inauguração e placas em aço inox que serão  usados para
a identificação de conclusão das obras .
Fornecedor : Banderplaca Industria e Comercio Ltda
Empenho(s) : 15904, 12636/2015
Valor : R$ 4.264,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 medicamentos
controlados para atender os pacientes de mandado judicial, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendi-
mento da Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Bianca Cristina Yarmalavicius Pereira Eirelli EPP
Empenho(s) : 15983, 17805/2015
Valor : R$ 1.234,27
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de material para o
setor de ostomia do Centro de Saúde I CSI, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento da Secretaria
da Saúde.
Fornecedor : Cenellar Comercio de Materiais Médicos Hospitalar
Empenho(s) : 5393/2015
Valor : R$ 6.006,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 óleo hidráulico
ISO 68 e aquisição de óleo 5W30.
Fornecedor : Comercial Paulus Ltda Me
Empenho(s) : 14475, 14233/2015
Valor : R$ 4.466,70
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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
para pagamentos por se tratar de aquisição de extintores de pó,
03 extintores de água e aquisição de equipamentos de seguran-
ça contra incêndio, tal quebra de ordem se faz necessária para
manutenção do Parque de Exposições.
Fornecedor : E. J. Castilho & Cia  Ltda
Empenho(s): 4939, 9321/2015
Valor : R$ 3.197,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 faz necessária para o ma-
nutenção das atividades de diversos setores da Prefeitura.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli
Empenho(s) : 17732, 18840, 18866, 18859, 18865, 18863, 18858,
18857/2015
Valor : R$ 3.333,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 20664, 20665/2015
Valor : R$ 3.871,98
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 moveis, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da
Secretaria da Educação
Fornecedor : LA Ferreira Souza – Maquinas Me
Empenho(s) :19040, 19083/2015
Valor : R$ 54.705,92
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 grafica para a reali-
zação da I Conferencia do Conselho Municipal do Idoso CMI e
serviço prestado com faixas e banners, para Campanha do
Agasalho 2015, tal quebra de ordem é necessária para divulga-
ção à população em geral .
Fornecedor : Marquinhos Artes Gráficas  Ltda. - EPP
Empenho(s) : 7706, 8668/2015
Valor : R$ 2.186,65
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 serviço de pesqui-
sa de preço.
Fornecedor : NP Capacitações e Soluções Tecnológicas Ltda
Empenho(s) : 12443/2015
Valor : R$ 7.990,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 serviço de
monitoramento, tal quebra de ordem se faz necessária para os
prédios do Ensino Fundamental.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenho(s) : 16379/2015
Valor : R$ 786,22
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 Propaganda/Pu-
blicidade Ltda.
Empenho(s) : 19105/2015
Valor : R$ 285,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 veiculação de campanha na
radio Paulista FM para divulgar a Ouvidoria e divulgação do pro-
grama Avaré Viva.
Fornecedor : Radio Paulista de Avare Ltda
Empenho(s) :5488, 12324/2015
Valor : R$ 2.800,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 hidrá-
ulico, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
execução dos serviços hidráulicos do reservatório e abrigo de
painel de comando de poço do lavador de cavalos no Parque de
Exposições da EMAPA.
Fornecedor : Sill Industrial Ltda
Empenho(s) : 10715/2015
Valor : R$ 1.731,00
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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) : 3473, 3468, 3471, 14227, 3470/2015
Valor : R$ 35.207,32
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

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 aparelhos de CPAP
e máscaras para atender os pacientes cadastrados desta Se-
cretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor : Versatech Com e Man de equipamentos LTda
Empenho(s) : 9359/2015
Valor : R$ 29.859,56
Avaré, 06 de fevereiro de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

Aviso de Edital
TOMADA DE PREÇOS Nº. 028/15 - PROCESSO Nº. 457/15

COM ALTERAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da
EMEB "Profª Maria Thereza de Oliveira Picalho" - Dondoca.
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2016  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 25 de fevereiro de 2016  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de
2016 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/16 - PROCESSO Nº. 013/16
Objeto: Contratação de empresa para instalação de sistema de
proteção contra descargas atmosféricas na EMEB "Profª Norma
Lília Pereira".
Data de Encerramento: 29 de fevereiro de 2016  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 29 de fevereiro de 2016  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de
2016 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/16 - PROCESSO Nº. 030/16
Objeto: Contratação de empresa especializada para recupera-
ção do sistema de drenagem de águas pluviais e pavimentação
no Bairro Jardim Europa II.
Data de Encerramento: 24 de fevereiro de 2016  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 24 de fevereiro de 2016  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de
2016 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/16 - PROCESSO Nº. 028/16
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

Objeto: Aquisição de meias para alunos da Rede de Ensino.
Recebimento das Propostas: 15 de fevereiro de 2016 das 10hs
até 25 de fevereiro de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de fevereiro de 2016  das 09:00 às
10:30 horas.
Início da Sessão: 25 de fevereiro de 2016  às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2016 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/16 - PROCESSO Nº. 029/16
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

Objeto: Aquisição de pares de tenis para alunos da Rede de
Ensino.
Recebimento das Propostas: 17 de fevereiro de 2016 das 10hs
até 29 de fevereiro de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de fevereiro de 2016  das 09:00 às
10:30 horas.
Início da Sessão: 29 de fevereiro de 2016  às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2016 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Chamada Pública n° 001/16 - Processo n° 018/16

Analisando os autos e conforme a CI nº 336161 da Central de
Alimentação Municipal, referente à Chamada Pública em epígrafe,
a Senhora OLGA MITIKO HATA, Presidente da CPJL, no uso de
suas atribuições legais, DETERMINA a inclusão de itens na Minu-
ta do Contrato, 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, mantém-se o dia 23 de fevereiro
de 2016, às 9 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2016.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 009/16 - Processo nº. 024/16

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 1.998,00 (hum mil, novecentos e noventa e oito reais)
objetivando a aquisição de de medicamento para atender paci-
ente de Mandado Judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de feve-
reiro de 2016 - 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 GIANI CRISTINA PAULINO DA SILVA -
ME, objetivando a prestação de serviço de monitor disciplinar no
período de Carnaval no Camping Municipal, relativa ao Pregão
Presencial nº. 003/16 - Processo nº. 017/16 - Homologado em:
05/02/2016.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA -
EPP, objetivando o fornecimento de mão de obra, materiais, má-
quinas e equipamentos para construção de uma Creche no
Residencial São Rogério, relativa a Concorrência Pública nº.
007/15 - Processo nº. 425/15 - Homologado em: 14/01/2016.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 007/15 - Processo nº. 425/15

Fica adjudicado a Empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA
- EPP, com valor total de R$ 1.445.101,87 (hum milhão, quatro-
centos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e oitenta e sete
centavos), objetivando  o fornecimento de mão de obra, materi-
ais, máquinas e equipamentos para construção de uma Creche
no Residencial São Rogério - adjudicado em: 21/01/2016.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 111/15 - Processo nº. 366/15, (Contrato 325/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o
senhor CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO, objetivando a loca-
ção de imóvel localizado à Avenida Espanha nº 691, para a
instalação do Almoxarifado da Central de Alimentação Municipal,
com prorrogação até 06 de agosto de 2016. O valor desta pror-
rogação de contrato é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil reais e
seiscentos reais) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 190/
15 - Processo nº. 496/15, (Contrato 447/15), que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa MARCOS
DONIZETE BALDINI, objetivando adequação da parte elétrica das
estruturas e outras necessidades para a emissão do laudo para
o AVCB do Corpo de Bombeiros, com prorrogação até 14 de abril
de 2016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE
Nº 001/14 - Processo nº. 077/14, (Contrato 062/14), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, objetivando o fornecimento de
passes escolares para atender alunos da Rede Pública Munici-
pal e Estadual, com prorrogação até 31 de dezembro de 2016. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 1.296.000,00 (hum
milhão, duzentos e noventa e seis mil reais) - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 019/15 - Processo nº. 258/15, (Contrato 314/15), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa EURO CONSTRUTORA LTDA - EPP, objetivando execu-
ção da quadra escolar coberta com vestiário da EMEB "Profª
Norma Lilian Pereira", com prorrogação até 04 de maio de 2016
- Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 005/15 - Processo nº. 017/15, (Contrato 020/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa GLC CONSULTORIA S/S LTDA - EPP, objetivando a pres-
tação de serviço de licenciamento de programas de computador
(software aplicativo) integrados, multiusuário para a área tribu-
tária, abrangendo os serviços de customização, implantação,
migração de dados, treinamento de servidores e manutenção,
com prorrogação até 20 de fevereiro de 2017. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e
oitocentos reais) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 001/14 - PROCESSO Nº 077/14, fica supri-
mido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa RÁPI-
DO LUXO CAMPINAS LTDA, no valor total de R$ 637.200,00
(seiscentos e trinta e sete mil e duzentos reais) o que
corresponde a aproximadamente 32,96% (trinta e dois vírgula
noventa e seis por cento), do total do contrato, o que objetiva a
aquisição de passes escolares para atender alunos da Rede
Pública Municipal e Estadual - Assinatura do Termo de Supres-
são: 26/01/16.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/15 - Processo nº. 135/15 fica
aditado o valor de R$ 1.597,05 (hum mil, quinhentos e noventa e
sete reais e cinco centavos), para a empresa NAIARA VALÉRIO
DE OLIVEIRA MORITA EPP, o que corresponde a aproximada-
mente 0,31% (zero vírgula trinta e um por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando for-
necimento de marmitas para o Pronto Socorro, CAPS e SAMU -
Assinatura do Termo Aditivo em: 03 de fevereiro de 2016.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/15 - Processo nº. 374/15 fica
aditado o valor de R$ 6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco
reais), para a empresa AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - ME, o que
corresponde a aproximadamente 24,96% (vinte e quatro vírgula
noventa e seis por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a prestação de serviço de
higienização completa de reservatório de água para EMEB's
Educação Infantil, EMEB's Ensino Fundamental e Creches - Assi-
natura do Termo Aditivo em: 26 de janeiro de 2016.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes 03 e 09 do PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 005/16 - Processo nº. 021/16, objetivando aquisição de
gêneros alimentícios (ovos) para a Merenda Escolar (Cre-
ches e Escolas) e para os Internos dos Equipamentos Munici-
pais da SEMADES, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal - Revogado em: 03/02/16 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Termo de Prorrogação nº 069/15 da Dispensa de
Licitação nº 001/14 - Processo nº 010/14, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
1) O prazo de vigência deste termo de prorrogação contratual é
de 01 de abril de 2015 até 02 de abril de 2015
Agora se leia:
1) O prazo de vigência deste termo de prorrogação contratual é
de 01 de maio de 2015 até 02 de maio de 2016

ADITIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/14 - Processo nº. 183/14 (Contrato
205/14) fica aditado a dotação orçamentária de 2.016 do Termo
de Prorrogação 433/15, para a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA CIEE, do processo licitatório em questão,
objetivando contratação de empresa de programa de estágio de
estudantes junto as Secretarias, Departamentos e Setores da
Municipalidade - Assinatura do Termo Aditivo em: 04/01/2.016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/15 - Processo nº. 607/15 (Con-
trato 664/15) fica aditado a dotação orçamentária de 2.016 do
Contrato, para a empresa RODRIGO DA CRUZ GARCIA EIRELI -
EPP, do processo licitatório em questão, objetivando prestação
de serviço para locação, instalação e monitoramento com manu-
tenção de sistema de controle da população de pombos por
pulsos eletromagnéticos em prédios de Unidades Escolares -
Assinatura do Termo Aditivo em: 04/01/2.016.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 003/16 - Processo nº. 017/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GIANI CRISTINA PAULINO DA SILVA - ME.
Objeto: Prestação de serviço de monitor disciplinar no período
de Carnaval no Camping Municipal.
Valor Global: R$ 15.020,00 (quinze mil e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/02/2016.

EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 007/15 - Processo nº. 425/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento
de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos para cons-
trução de uma Creche no Residencial São Rogério.
Valor Global: R$ 1.445.101,87 (hum milhão, quatrocentos e qua-
renta e cinco mil, cento e um reais e oitenta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 21/01/2016.

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 009/16 - Processo nº. 024/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI.
Objeto: Aquisição de medicamento para atender paciente de
Mandado Judicial.
Valor Global: R$ 1.998,00 (hum mil, novecentos e noventa e oito
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/02/2016.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 251/15 - PREGÃO PRESENCIAL: 059/15 - ATA DE
REGISTRO: 304/15
OBJETO: Registro de Preços para eventual locação de equipa-
mentos de sonorização, iluminação e estruturas para eventos
da Municipalidade.
DETENTORA: M. S. MACHADO PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI ME
Lote 1 - Sonorização
Som - Tipo 01 - 32 Locações, conforme descrito abaixo:
- 02 mixer stereo de 12 canais, entradas xlr e p10 balanceadas
com cabos necessários para seu funcionamento.
- 02 módulos de potência stereo com no mínimo de 400 watts
rms por canal com inputs de xlr ou p10.
- 04 microfones com cabo ou sem fio sm58 ou equivalente.
- 02 mic head set (auricular).
- 04 pedestal tipo girafa para microfones, com cachimbo.
- 02 cd player (dvd).
- 01 projetor com no mínimo 3500 ansi lumens.
- 04 caixas de som com três vias ou duas vias com titânio, com
mínimo de 500 watts rms de potência cada, com cabos neces-
sários para seu funcionamento.
- 04 pedestais para caixas de som.
Valor Unitário: R$ 405,00 (Quatrocentos e cinco reais)
Valor Global do Lote 1: R$ 12.960,00 (Doze mil e novecentos e
sessenta reais)

Lote 2 - Sonorização
Som Tipo 02 - 15 Locações, conforme descrito abaixo:
- 01 mixer stereo de 16 canais, entradas xlr e p10 balanceadas
com cabos necessários para seu funcionamento.
- 01 equalizador stereo de 31 vias.
- 01 crossover ou gerenciador de sistemas stereo de três ou
quatro vias.
- 03 módulos de potência stereo com no mínimo de 800 watts
rms por canal com inputs de xlr ou p10.
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- 08 microfones com cabo ou sem fio sm58 ou equivalente.
- 08 pedestais tipo girafa para microfones, com cachimbo.
- 02 cd player (dvd).
- 02 caixas de som com três vias ou duas vias com titânio, com mínimo de 500 watts rms de
potência cada, com cabos necessários para seu funcionamento.
- 02 caixas de sub-woofer de no mínimo 1000 watts de potência rms cada, com cabos necessá-
rios para seu funcionamento.
- 04 caixas tipo spot para monitor de palco com mínimo de 200 watts rms cada.
Valor Unitário: R$ 721,95 (Setecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)
Valor Global do Lote 2: R$ 10.829,25 (Dez mil e oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos)

Lote 3 - Sonorização
Som Tipo 03 - 20 Locações, conforme descrito abaixo:
- 01 mixer stereo de 24 canais, entradas xlr e p10 balanceadas com cabos necessários para seu
funcionamento;
- 02 equalizador stereo de 31 vias.
- 01 cd player ou dvd.
- 01 módulo de efeito para vocal.
- 01 crossover ou gerenciador de sistemas stereo de três ou quatro vias.
- 03 módulos de potência stereo com no mínimo de 3000 watts rms por canal com inputs de xlr ou p10.
- 07 microfones com cabos, específicos para instrumentos de pele (bateria).
- 01 microfone sm57 ou equivalente para cubo de guitarra.
- 06 microfones sm58 para vocal ou equivalente.
- 10 pedestais tipo girafa para microfones, com cachimbo.
- 02 cd player (dvd).
- 04 caixas de som com três vias ou duas vias com titânio, com mínimo de 400 watts rms de
potência cada, com cabos necessários para seu funcionamento.
- 04 caixas de sub-woofer de no mínimo 1000 watts de potência rms cada, com cabos necessá-
rios para seu funcionamento.
- 04 caixas tipo spot para monitor de palco, com duas ou três vias, com mínimo de 200 watts rms cada.
Valor Unitário: R$ 710,00 (Setecentos e dez reais)
Valor Global do Lote 3: R$ 14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais)

Lote 4 - Sonorização
Som Tipo 04 - 26 Locações, conforme descrito abaixo:
- 02 mixer stereo de 32 canais(digital pa e monitor) entradas xlr e p10 balanceadas com cabos
necessários para seu funcionamento, tendo que ser adequado se necessário ao mapa de palco à
ser fornecido pelo requerente com 05 dias de antecedência.
- 05 equalizador stereo de 31 vias.
- 01 crossover ou gerenciador de sistemas stereo de três ou quatro vias.
- 06 módulos de potência stereo com no mínimo de 3000 watts rms por canal com inputs de xlr ou
p10. Pa.
- 04 módulos de potência stereo com no mínimo 1000w por canal para monitor.
- 02 amplificador de guitarra (combo com 100w 2falantes de 12").
- 01 amplificador de baixo (cabeçote 500w 01 cx 15", 01 cx 04 10").
- 01 bateria completa.
- 14 microfones com cabos, específicos para instrumentos de pele (bateria e percussão).
- 08 microfones sm57 ou equivalente para cubo de guitarra.
- 06 microfones sm58 para vocal ou equivalente.
- 24 pedestais tipo girafa para microfones, com cachimbo.
- 02 cd player (dvd).
- 08 caixas de som com três vias ou duas vias com titânio, com mínimo de 1000 watts rms de
potência cada, com cabos necessários para seu funcionamento.
- 08 caixas de sub-woofer de no mínimo 1600 watts de potência rms cada, com cabos necessá-
rios para seu funcionamento.
- 08 caixas tipo spot para monitor de palco, com duas ou três vias, com mínimo de 600 watts rms cada.
- 01 power play com 08 canais.
- 08 fones de boa qualidade.
- 01 mult cabo com 36 vias  50m frente e 10m spliter.
- Kit de cabos de a/c, cabos p10, cabos de xlr x xlr.
- 06 praticável pantográfico com rodízio 2mx1m.
Valor Unitário: R$ 1.215,59 (Um mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos)
Valor Global do Lote 4: R$ 31.605,34 (Trinta e um mil e seiscentos e cinco reais e trinta e quatro
centavos)

Lote 5 - Iluminação
Iluminação Tipo 01 - 21 Locações, conforme descrito abaixo:
- 12 refletores com lâmpadas par foco 5.
- 08 refletores led rgb.
- 02 máquinas de fumaça de 3.000 watts dmx.
- 01 mesa digital dmx para as lâmpadas.
- 32 m de treliça de alumínio q30.
- 04 cubos 3 faces.
- 04 bases.
Valor Unitário: R$ 836,92 (Oitocentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos)
Valor Global do Lote 5: R$ 17.575,32 (Dezessete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e trinta
e dois centavos)

Lote 6 - Iluminação
Iluminação Tipo 02 - 24 Locações, conforme descrito abaixo:
- 70 m de treliças Q30.
- 04 sleev de 3 faces.
- 04 pau de carga.
- 04 base.

- 04 talha com corrente de 6 m com capacidade de 01ton.
- 10 moving head 575.
- 02 máquinas de fumaça com ventilador 3000w.
- 01 mesa de luz de AVOLITES Pearl2010.
- 24 refletor PAR foco 5#.
- 12 refletor LED 3W RGB.
- 04 varas com 4 ACL cada.
- 07 elipsoidal 36°.
Valor Unitário: R$ 1.073,66 (Um mil e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)
Valor Global do Lote 6: R$ 25.767,84 (Vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos)

Lote 7 - Iluminação
Iluminação Tipo 03 - 28 Locações, conforme descrito abaixo:
- 86 m de treliças Q30.
- 04 sleev de 3 faces.
- 04 pau de carga.
- 04 base.
- 04 talha com corrente de 6 m com capacidade de 01ton.
- 01 máquina de fumaça 3000w.
- 01 mesa de luz de AVOLITES Pearl2010.
- 24 refletor PAR foco 5#.
- 12 refletor LED 3W RGB.
- 06 refletor FRESNEL de 500w.
- 12 elipsoidal 25°/50°.
- 10 PC 1000w.
- 01 Tecidos em lycra bailarina preto para fechamento com 10mx06m.
- 06 Tecidos em algodão cru para fechamento lateral (pernas de coxias) 6mx2m.
Valor Unitário: R$ 1.161,34 (Um mil e cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Valor Global do Lote 7: R$ 32.517,52 (Trinta e dois mil e quinhentos e dezessete reais e cinquenta
e dois centavos)

Lote 8 - Estruturas
Estrutura Tipo 01 - 60 Locações, conforme descrito abaixo:
- (treliças para 2 back droop e 1 portal).
- 38 m de treliça de alumínio sendo distribuídos em:
- 04 peças de treliça alumínio Q30 3m.
- 10 peças de treliça alumínio Q30 2m.
- 04 peças de treliça alumínio Q30 1m.
- 04 peças de treliça alumínio Q30 0,50m.
- 08 cubos de 5 faces de alumínio para Q30.
- 06 bases 50x50 de alumínio.
Valor Unitário: R$ 393,00 (Trezentos e noventa e três reais)
Valor Global do Lote 8: R$ 23.580,00 (Vinte e três mil e quinhentos e oitenta reais)

Lote 9 - Estruturas
Estrutura Tipo 02 - 35 Locações, conforme descrito abaixo:
- 12 praticáveis (plataforma telescópica) 2m x 1m com pés de 0,40 m a 0,60m e 1m.
Valor Unitário: R$ 754,28 (Setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
Valor Global do Lote 9: R$ 26.399,80 (Vinte e seis mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses - Assinatura: 27/07/2015.
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A Prefeitura preparou eventos recreativos para

o feriado de Carnaval na Estância Turística de Ava-

ré. Isto porque em meio às dificuldades econômi-

cas que afetam o país, o Governo Municipal priori-

za investimentos em Saúde, Educação, Assistên-

cia Social e na finalização de obras de infraestru-

tura em execução na cidade.

No Largo São João, o tradicional bailão pro-

movido pela Secretaria da Cultura, aos sábados

e domingos, será realizado também nas noites

Carnaval terá eventos recreativos
na cidade e na represa

de segunda e terça-feira de Carnaval, dias 8 e 9,

das 20h às 22h30. No domingo e na terça-feira, a

banda tocará também no período da tarde, en-

tre 14h e 16h.

Já no Balneário Costa Azul a diversão contará

com quadras esportivas, jogos de mesa e som

mecânico no período das 10h às 19h, conforme

parceria das secretarias de Esportes e Lazer e do

Turismo. Não haverá palco com banda ao vivo.

Quem visitar o Camping terá música ao vivo,

promoção do projeto Bem Vindo Turista, o qual a

exemplo do projeto Viva o Largo São João, já tem

contrato vigente com a Prefeitura. Assim haverá

menos gastos com o custeio de som, palco e ilu-

minação.

"A estimativa de despesas é de R$ 25 mil, dez

por cento do total gasto no ano passado. Mesmo

assim vamos oferecer opções de lazer para a co-

munidade", lembram os gestores das pastas en-

volvidas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré de-

senvolve o Programa "Praia para Todos" durante o feriado de Carnaval, voltado à

inclusão social de pessoas com deficiências residentes na região.

Fruto da parceria entre a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e

a Secretaria de Turismo, o Programa Praia Acessível fornecerá cadeiras anfíbias

para que portadores de deficiências possam se banhar "com segurança e dignida-

de" nas águas da Represa Jurumirim.

No período das 10h às 19h, nos quatro dias de Carnaval, o serviço estará

disponível. Para usufruir do benefício, a pessoa interessada deve solicitar a

liberação das cadeiras anfíbias preenchendo formulário na secretaria do

Camping Municipal. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone

3731-9153.

 No mesmo lugar, das 13h às 18h, a exemplo do que ocorreu nos anos anterio-

res, a Secretaria de Esportes e Lazer vai promover atividades esportivas como

vôlei de areia, futebol, tênis de mesa, xadrez e damas.

Prefeitura oferece "Praia para Todos" no Camping"Praia para Todos" no Camping"Praia para Todos" no Camping"Praia para Todos" no Camping"Praia para Todos" no Camping
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