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OBRAS

Avaré ganhará novo
Complexo Cultural

Espaço terá amplas salas para exposições e
auditório. No local, poderão ser desenvolvidas
atividades esportivas e educacionais. Além de
possibilitar a reabertura do Teatro Octávio
Morales Moreno, reforma vai possibilitar
ampliação de programas culturais e implantação
de cursos profissionalizantes.
Maior obra de infraestrutura feita nos últimos
30 anos em favor do setor cultural está recebendo
investimento de recursos próprios da Prefeitura
de R$ 889.886,10.
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OBRAS

Retomada a
pavimentação da

Avenida Donguinha
Mercadante
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CAMPANHA

Zona rural recebe
campanha contra a

raiva animal
Confira a programação na página 7.

HISTÓRIA

Paço recebe
exposição
"Caminhos
de Avaré"
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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

24/09/14 A 30/09/2015

JOÃO PEDRO DO CARMO
*04/06/1952 +24/09/2015
MOACYR FILADELFO
*24/01/1938 +25/09/2015
JOÃO CEZARIO VENTURA
*28/02/1933 +26/09/2015
MARIANA LOPES DE ANDRADE
*08/05/1921 +26/09/2015
ALIRIO PEREIRA DE SIQUEIRA
*05/06/1950 +27/09/2015
GERALDO DE OLIVEIRA MALAQUIAS
*18/10/1957 +28/09/2015
PEDRO POTEUZA FILHO
*29/12/1951 +28/09/2015
LIDIONETE RODRIGUES DA ROCHA
*03/10/1975 +29/09/2015
ERUDES JOSÉ RAMOS
*19/09/1955 +29/09/2015
JOAQUINA MARTINS TEIXEIRA
*08/08/1929 +29/09/2015
LEONDINA DA SILVA
*23/09/1938 +29/09/2015
IZABEL DE SOUZA
*23/11/1942 +30/09/2015
MARIA CORRÊA BRAGA
*05/11/1936 +30/09/2015

De segunda a sexta-feira da próxima sema-

na, a Secretaria Municipal da Saúde, através da

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Campanha contra a Raiva
Animal atinge a Zona Rural
Entre os dias 5 e 9 de outubro cães e gatos serão vacinados no campo

Vigilância Sanitária, estará com suas equipes

técnicas promovendo a Campanha de Vacina-

ção contra a Raiva Animal em diferentes pon-

tos da zona rural, conforme os roteiros publi-

cados nesta página.

"Vacinas não serão fornecidas e os donos de

cães e gatos, que residem em fazendas e em áreas

da beira da Represa, estão sendo convidados a le-

varem seus animais nas datas, locais e horários

indicados para a imunização", avisa Ovídio Job No-

ronha, agente de saneamento e vetor.

ATRASO - Distribuídas pelo Ministério da Saú-

de, as doses da vacina antirrábica chegaram este

ano com atraso nos municípios, pois geralmente a

campanha acontece em agosto.

Outras informações podem ser obtidas através

dos telefones 37333936 ou 37333926. Confira pon-

tos de vacinação na página 7.

Dirigentes municipais reuniram-se no começo da

semana, em São Paulo, com o secretário de Estado de

Segurança Pública, Alexandre de Moraes, e Mágino Al-

ves Barbosa Filho, adjunto da pasta, para pleitear am-

pliação do efetivo da Polícia Militar na região de Avaré.

Argumentando que a região concentra sete pe-

nitenciárias e cinco unidades da Fundação Casa e

que muitos policiais são deslocados para escolta de

detentos desfalcam o efetivo da PM, o ofício proto-

colado na Secretaria de Segurança Pública sugere a

reposição de 60 policiais para o Batalhão de Avaré.

MEIO AMBIENTE
Ainda na capital do Estado, o Executivo entre-

gou pedidos de repasses de recursos na Casa Militar

para equacionar os problemas ambientais nas ero-

sões existentes no bairros Avaré 1 e Jardim Europa.

Por sua vez, no Departamento de Apoio ao De-

senvolvimento das Estâncias (Dade) o Executivo

firmou aditivos para contratos das obras em exe-

cução no Balneário Costa Azul.

SEGURANÇA PÚBLICA

Avaré solicita reforço policial
ao governo do Estado



LEGISLATIVO

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

28 de SETEMBRO de 2015

INDICAÇÕES
Denílson Rocha Ziroldo-Presidente

-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a implantação de faixa de pedestres na rua Bahia, em frente ao
Instituto Educacional Plenus. Justifica-se tal pleito para maior segurança
dos alunos que transitam pelo local.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência o nivelamento das lajotas da rua Escritor Gabriel Marques, loca-
lizada no bairro Vila Aires.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a recuperação do leito carroçável da Avenida Santos Dumont
confluência com a Rua Heitor de Barros.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a recuperação do leito carroçável da rua Jayme Quartucci, em
toda sua extensão.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a recuperação do leito carroçável da rua Roldão Eufrázio Leal,
próximo ao nº65, localizada no bairro Alto da Boa Vista.

Roberto Araujo- Vice-Presidente
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do saudoso
Senhor VALTERLIAS INACIO DA SILVA, falecido no dia 01/12/2013.
-para que através do setor competente proceda urgentemente os reparos
necessários na Rua Felix Fagundes, defronte ao número 264, uma vez,
que as lajotas estão se soltando e formando pequenos buracos, causando
transtornos e podendo causar danos nos veículos que por ali trafegam e
até acidentes.  Segue em anexo foto ilustrando a propositura.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA o conserto dos buracos na Av. Carmen Dias Faria, defronte ao
Posto de Saúde do Jardim Vera Cruz e na esquina da Escola municipal
"Ulisses Silvestre", visto que os buracos estão causando transtornos,
podendo causar danos nos veículos que por ali trafegam e até acidentes.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na Av. Carmen Dias
Faria, defronte ao Supermercado Di Solé, visto que os buracos vem
causando transtornos, podendo causar danos nos veículos que por ali
trafegam e até acidentes. Segue em anexo foto ilustrando a indicação.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, manu-
tenção no leito carroçável da Rua Iaras com a Rua Henrique Pégoli, na
Vila Jussara Maria, onde as lajotas se encontram soltas.
-para que seja providenciada, por meio da secretaria competente, manu-
tenção no leito carroçável da Rua Tonico Boava, próximo ao nº 464, no
bairro Santa Elizabeth, onde houve afundamento de lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Álvaro Lemes Torres em toda sua extensão, no
bairro Brabância.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Arminda Giraldi, dos nºs 140 ao 482, no bairro
Santa Elizabeth.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Emílio Lombardi, em toda sua extensão, no
bairro Vila Operária.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Fuad Jubram, dos nºs 15 ao 89, na Chácara
Varginha.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Antonio Prata, no bairro Santa Elizabeth, próximo
aos nºs 133, 255 e 267, bem como a capinação da calçada a qual está
sendo invadida pela vegetação.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Mário Gomes Timóteo, dos nºs 80 ao 132, onde
a água das chuvas danificaram o asfalto.

Edson Flavio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que através do setor competente realize a operação "tapa buracos" em
toda extensão da Rua Osvaldo Brito Benedeti, Bairro Brabância, que se
encontra em péssimo estado de conservação.

Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, providencie o conserto e/ou troca da
lixeira instalada na Praça da Independência (Largo do Mercado).
-por meio do setor competente, providencie a instalação de uma canaleta
para escoamento das águas pluviais e outras que ficam Rua Tereza Lobo
Catib altura do nº 510 no bairro Mário Emílio Banwanrt.
-por meio do setor competente, providencie melhorias no leito carroçável
da Rua Mário Gomes Timóteo em frente ao depósito de gás no bairro Vila
São João.
-providencie em caráter de urgência operação tapa Buraco na Rua Emílio
Lombardi altura do nº 134 no bairro Vila Operária.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente realize limpeza de área verde
localizada na Travessa Barrocão, no bairro Bonsucesso I.

-para que por meio do setor competente realize a manutenção na via que
une os bairros Vila Esperança e Conjunto Habitacional Egídio Martins
Costa, popularmente conhecida como Anel Viário.
-para que por meio do setor competente realize a manutenção na via
transitável e a troca de lâmpadas de postes de iluminação pública na
Alameda Hiroshima, no bairro São Luiz.
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de realizar
a manutenção, viabilizar a arborização e instalação de bancos na Praça
Adib Salomão, onde localiza-se a Capela de Santa Luzia.
-para que por meio do setor competente realize a manutenção das lajotas
da Rua Jorge Calixto, no bairro São Judas Tadeu.

Bruna Maria Costa Silvestre
-para que por meio do setor competente providencie a troca de um banco
quebrado na Praça Mário Perez Ramos localizada na Avenida Major Rangel.
-para que por meio do setor competente providencie a recuperação do leito
carroçável - operação tapa buracos - na Rua Doutor Félix Fagundes,
confluência com a Rua Espírito Santo, bairro Bonsucesso.
-para que por meio do setor competente providencie a instalação de lixeiras
no entorno da Praça do Centro Avareense de Integração Cultural - CAIC.
-para que por meio do setor competente providencie a instalação de
lixeiras na área central de nosso município. Justifica-se tal propositura
conforme pude observar caminhando pelas ruas da área central, constatei
que existem poucas lixeiras instaladas e a distância entre uma e outra
chega a ser de 01 (um) quarteirão, o que acaba ocasionando o descarte de
embalagens, palitos, papeis etc. na via pública, fato que para uma Estân-
cia Turística não pega bem.
-para que por meio do setor competente providencie a instalação de
Placas Indicativas com Nomes das Ruas do Conjunto Habitacional Egydio
Martins da Costa, mais conhecido como PLIMEC. Justifica-se tal propositura
devido a uma visita que realizei ao bairro recentemente, constatei que
algumas ruas estariam sem Placas Indicativas, fato que vem causando
dificuldades àqueles que não conhecem o local.
-para que por meio do setor competente providencie a limpeza da margem
do Ribeirão Lajeado localizado na Avenida Prefeito Misael Euphrasio Leal
ao lado do Clube da SABESP, onde depositaram de forma irregular, ga-
lhos, ramadas de árvores e similares.
-para que por meio do Comutran -  Conselho Municipal de Trânsito de
Avaré, realize nos horários de pico, pela manhã, horário de almoço e a
tarde uma visita "In loco" na Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes con-
fluência com a Rua Visconde de Mauá e início da Avenida Pinheiro Macha-
do, com intuito de aumentar alguns segundos a abertura do sinal instalado
na Rua Visconde de Mauá sentido Centro/Bairro e Avenida Pinheiro Ma-
chado sentido Bairro/Centro.
Justificativa: O sinal das referidas vias abrem com o tempo de 15 (quinze)
segundos o que equivale a passagem de 04 (quatro) ou 05 (cinco) carros
e o aumento de alguns segundos desafogaria o fluxo que se acumula no
local nos horários de pico.
-para que por meio do setor competente providencie uma ampla divulga-
ção dos horários e itinerários dos ônibus de transporte coletivo municipal
no Semanário Oficial, Site da Prefeitura, Pontos de Ônibus com cobertu-
ras, Órgãos Públicos e no Comércio em geral.
-para que por meio do setor competente providencie o nivelamento da Sarjeta
e da boca de lobo instalada na Rua Voluntários de Avaré confluência com a
Rua Maranhão sobre o Córrego Água Branca. JUSTIFICA-SE tal propositura
atendendo a solicitação de moradores circunvizinhos ao local que solicitaram
providencias a respeito do acumulo d'agua provenientes de chuvas ou ou-
tras, devido o fato da boca de lobo estar mais alta do que sarjeta.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção, limpe-
za, pintura do banco com assento e encosto de madeira instalado na Praça
Vereador Janguito, localizada na Rua Mato Grosso confluência com a Rua
Doutor Félix Fagundes e Rua Espirito Santo.
-para que por meio do setor competente providencie um mutirão de limpe-
za no Residencial São Rogério. JUSTIFICA-SE tal propositura, atendendo
a solicitação de moradores do bairro indignados com a falta de coleta de
galhos, ramadas e similares fato que vem ocasionando à proliferação de
animais peçonhentos nocivos à saúde, inclusive um fato veiculado nas
redes sociais de uma criança que foi picada por um escorpião.
-para que por meio do setor competente providencie um mutirão de limpe-
za no bairro Duílio Gambini. JUSTIFICA-SE tal propositura, atendendo a
solicitação de moradores do bairro indignados com a falta de coleta de
galhos, ramadas e similares fato que vem ocasionando à proliferação de
animais peçonhentos nocivos a saúde, fato que coloca em risco os
moradores daquela localidade.

Carlos Alberto Estati
-para que por meio da Secretaria Municipal de Serviços, promova opera-
ção tapa buracos em toda extensão da rua José Forte e da Rua José
Alarcão no Residencial Parque Ipiranga.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, providencie um local de pista
apropriado em espaço público, para a realização de caminhadas há defici-
entes visuais. JUSTIFICANDO-SE um anseio da comunidade local, a qual
tanto vem clamando e pleiteando.
-para que por meio do setor competente, providencie aquisição de equipa-
mentos adequados e necessários a manutenção da Frota Municipal. Con-
siderando a existência de mão de obra especializada, e também justifican-
do a ociosidade e o sucateamento da frota municipal, e principalmente o
longo tempo de espera em relação aos consertos e manutenções realiza-
das externamente,
-para que por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia uma realização de operações tapa buracos, localizados na Rua Wilson
Sabino de Godoy, bairro -Avaré I, conforme proposituras já solicitadas,
como indicações 1289/2014 e 774/2015, já epigrafadas. JUSTIFICA-SE
uma reclamação da comunidade, principalmente de motoristas, morado-
res e transeuntes, os quais tanto vem reclamando e cobrando.

Julio Cesar Theodoro
- Para que seja regulamentado o DECRETO 2086/2009, onde visa a
criação da área de preservação ambiental, conforme documento anexo.
-Para que seja decretada a nível de URGÊNCIA a nova diretoria do COMAD
- Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, inclusive todas as altera-
ções estatutárias e de regimento interno para melhor operacionaliza-lo.

Marcelo José Ortega
-para que através do setor competente, providencie com máxima urgên-
cia, melhorias na iluminação da Avenida Tereza Lobo Catib no bairro
Jardim Paraiso. A iluminação precária vem deixando frequentadores des-
ta Avenida vulneráveis a roubos e a violência, por apresentar vários
pontos de escuridão. Solicitação do cidadão José Benedito Silvério.
-para que através do setor competente, providencie com máxima urgência
a retirada de animais de toda a extensão da margem do Córrego Paraiso e
construção de cercas na faixa de 30 (trinta) metros em área urbana confor-
me determina a Lei Federal Nº 12.727, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Rosângela Paulucci P . Pereira
- por meio do setor competente, determine estudos, junto ao Posto de
Atendimento ao Trabalhador, para que seja realizado um evento nos mol-
des de uma "Feira do Trabalho" na cidade de Avaré.
Esta solicitação visa reunir as necessidades do empregador com demanda
de pessoas que procuram oportunidades no mercado de trabalho, buscando
a redução do índice de desemprego na cidade de Avaré e Região.
-por meio do setor competente, realize estudos, para a introdução de texto
explicativo nos carnês de IPTU (imposto predial e territorial urbano) sobre
o direito de isenção total ou parcial, nos casos previstos em lei.
Tal solicitação visa informar os contribuintes, para que tomem conheci-
mento da possibilidade de se enquadrar na isenção prevista em lei, pois
muitas vezes os contribuintes não perfazem pedido de isenção por não
terem conhecimento sobre a legislação vigente, e pela dificuldade em
obter informações.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a
recuperação do leito carroçável da Rua Voluntários de Avaré, em frente
ao numeral 891, eis que as lajotas afundaram.
-por meio do setor competente, providencie a construção de cobertura e
instalação de bancos no ponto de ônibus localizado na Avenida Carlos
Ramires, em frente à Praça Doutor Paulo Bastos Cruz - Jardim Boa Vista.
-por meio do setor competente, providencie a remoção de entulho deposi-
tado na Rua Pedro Rossi Contrucci, em frente ao número 430.
-por meio do setor competente, realize estudos visando formular/reformular
mapas turísticos oficiais, assinalando o logradouro onde o mesmo se
localiza com a expressão "EU ESTOU AQUI", possibilitando assim ao
turista que consultar uma referência que muito o auxiliará em sua orienta-
ção para outros pontos da cidade.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOÃO PEDRO DO CARMO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor MOACYR FILADELPHO.

Denílson Rocha Ziroldo-Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos "VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES" aos integrantes da DIG - Delegacia de Investigações
Gerais de Avaré, especialmente aos Policiais Civis que investigaram du-
rante 30 meses o crime de homicídio doloso que vitimou a jovem
DOMINIQUE DE OLIVEIRA MACHADO, culminando na prisão do autor do
crime, fato este que causou grande consternação perante a sociedade e
repercussão a nível nacional, devido o alcance da imprensa escrita, falada
e televisa. REQUEIRO ainda, seja consignado os nomes dos Policiais que
participaram efetivamente dessa árdua investigação criminal, sendo eles:
Dr. Rubens Cesar Garcia Jorge - Delegado de Polícia; Dr. Fabiano Ribeiro
Ferreira da Silva - Delegado de Polícia; Sr. Roberto de Araujo  - Escrivão de
Polícia; Sr. Paulo Sérgio Panoni Pires - Escrivão de Polícia; Sr. Alexandre
Novaes Costa Aurani  - Investigador de Polícia; Sra. Eliana de Fátima
Lopes Mourato  - Investigadora de Polícia; Sr. João Nogueira Filho - Inves-
tigador de Polícia; Sr. Marcelo Carlos de Oliveira - Investigador de Polícia.
Importante destacar, que profissionais desta envergadura enobrecem a
Polícia Civil do estado de São Paulo, pois proporcionam à nossa sociedade
a segurança e paz que todos nós precisamos.
-para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de im-
plantar no município a "Semana de atendimento e prevenção de doenças
em idosos" nos asilos e casas de repouso do município.
-para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de forne-
cer Kit Maternidade para as gestantes de baixa renda assistidas pela rede
Municipal de Saúde, que cumpram todos os programas de pré-natal adotados
pelas unidades de saúde.
-para que, por meio da Secretaria de Esportes, estude a possibilidade de
realizar campeonatos interescolares nas unidades municipais, com vistas
a revelar novos craques nas diversas atividades esportivas.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias
Novaes Filho para que, por meio do setor competente, estude a possibilida-
de de tornar obrigatório a instalação de brinquedos adaptados para crianças
com deficiência física em playgrounds instalados no município.

Roberto Araujo-Vice-Presidente
-seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - sede de Avaré, para que providencie os reparos necessá-
rios na Rua Francisco de Oliveira, defronte ao número 146, tendo em
vista que o buraco ali existente foi efetuado pela respectiva concessioná-
ria para efetuar reparos na rede de água e/ou esgoto e até o presente
momento ainda não foi consertado, causando transtornos, podendo cau-
sar danos nos veículos que por ali trafegam e até acidentes. Segue em
anexo foto ilustrando o requerimento.
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-seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - sede de Avaré, para que providencie os reparos necessá-
rios no buraco existente na Rua Pará, defronte ao número 1.341, tendo em
vista que o buraco ali existente foi efetuado pela respectiva concessioná-
ria para efetuar reparos na rede de água e/ou esgoto e até o presente
momento ainda não foi consertado, causando transtornos, podendo cau-
sar danos nos veículos que por ali trafegam e até acidentes. REQUEIRO
ainda, que seja cientificado o Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal
de Avaré para que tomem as providências necessárias junto a SABESP,
de acordo com a legislação vigente.
-Chegou até este Parlamentar, no começo do mês de setembro, durante
a Sessão Legislativa, o reclamo da Senhora Conceição de Palma Aguiar,
53 anos de idade (07/08/1962), residente na Rua Romeu Bretas, nº 565,
Avaré/SP - Fone: (14) 99651-4979 e da Senhora Nadir Santana, 54 anos
de idade (25/07/1961), residente na Travessa Major Henrique Pavão, nº
36, Avaré/SP - Fone: (14) 99870-7944, as quais noticiam que estudam no
EJA - Educação de Jovens e Adultos na escola municipal "Flávio Nasci-
mento", nesta cidade de Avaré/SP. Ocorre, que essas duas senhoras, ora
alunas, cursam o 2º ano e ainda não sabem ler e escrever, entretanto,
foram promovidas ao 5º ano, onde os alunos já sabem ler e escrever.
Diante disso, procuraram junto aos professores e direção, que retornassem
ao 2º ano, pois estavam se sentindo constrangidas na sala de aula junto
aos alunos que já sabem ler e escrever, porém, seus pedidos foram
negados e as mesmas foram obrigadas a permanecerem na sala de aula
do 5º ano. Para piorar a situação, a Professora de nome PRISCILA (não
sei maiores dados) vem humilhando e constrangendo as alunas dentro da
sala de aula, dizendo que as mesmas estão perdendo tempo..., que vão
na escola atrás de comida..., que só sabem pintar os olhos..., fatos estes
que levaram as mesmas a saírem chorando da sala de aula.
Durante o diálogo que tive com essas senhoras, as mesmas falaram que
na mesma escola existe outra sala de aula do EJA, onde quem leciona é
a Professora JUDITE (não sei maiores dados) e que as mesmas gostari-
am de serem transferidas para aquela sala de aula, pois acreditam que
com essa educadora conseguiriam finalmente aprender a ler e escrever.
Após alguns dias, consegui falar com a Diretora IRANI (não sei maiores
dados), através do fone (14) 99747-4398, a qual, de maneira cordial
retratou o que estava se passando, entretanto, disse que não poderia
regredir às alunas de série. Novamente voltei a falar com as senhoras
alunas, as quais querem desistir de aprenderem a ler e escrever, pois não
existe clima para continuarem na sala de aula e, diante disso, REQUEIRO
a Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,
seja oficiado quem de direito, para apurar eventual crime, em tese, de
"Assédio Moral" praticado contra as alunas, bem como, que as senhoras
alunas consigam retornar ao 2º ano para que de maneira digna aprendam
a ler e escrever.
-seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - sede de Avaré, para que providencie os reparos necessá-
rios na valeta aberta pela própria concessionária, na Av. Carmen Dias
Faria, entre a Rua Manoel dos Santos Calado e Rua José Fusco, na divisa
entre os Bairros: "Vera Cruz" e "Nova Avaré", próximo a uma Estação da
Sabesp, tendo em vista que até o presente momento ainda não foi conser-
tado, causando transtornos, podendo causar danos nos veículos que por
ali trafegam e até acidentes. Segue em anexo foto ilustrando a propositura.
REQUEIRO ainda, que seja cientificado o Setor de Fiscalização da Prefei-
tura Municipal de Avaré para que tomem as providências necessárias, de
acordo com a legislação vigente.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIETA DA SILVA.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.
Paulo) no sentido de sanar os problemas abaixo elencados: -Rua dos
Anjicos nº 109 - Terras de S. José - Afundamento da tampa de inspeção a
qual está solta, podendo causar acidentes. -Rua Nicola Pizza esquina com
a Rua Caetano Luchesi - Vila Martins III - Esgoto entupido causa transtor-
nos no referido local.-Rua Bastos Cruz  nº 1618 - Centro -  A tampa do
poço de inspeção está acima do nível da rua, prejudicando a carga e
descarga de produtos da empresa ali localizada. -Av. João Victor de Maria
nº 1105- Vila Martins II- Tampa do poço de inspeção afundada oferece
riscos de acidentes. Rua Dijalma Noronha, próximo à Av. Paranapanema-
Vazamento de esgoto.
-a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.
Paulo) no sentido de providenciar o fechamento de buracos abertos e não
fechados conforme determinação legal. -R. Rua Mato Grosso nº 3212 -
Sta. Elizabeth- Buraco aberto -Ligação de água/esgoto; -Rua Abilio J.
Curto nº 114, Chácara Varginha-  Buraco aberto -Ligação de água/esgoto.
-Rua Norberto Gonçalves nº 600 - Paraíso - Buraco aberto -Ligação de
água; -Rua Nicola Pizza, 1441/1442 - Vila Martins III- Vala aberta para
reparo de vazamentos, atinge grande proporção da via. -Rua Prof. Amorim,
nºs 981 e 987 - Feitas 2 ligações de água- Próximo à quadra da escola
Eruce Paulucci.

Edson Flavio Theodoro da Silva- 2º Secretário
-Que seja oficiado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Centro de
Distribuição de Avaré) para que informe esta casa de Leis o porquê da não
entrega das correspondências dos moradores do Residencial São Rogério
sendo que existe CEP no residencial acima citado
-Que o Senhor Prefeito Paulo Dias Novaes Filho, através do setor de
Iluminação Pública, Oficie à Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí
Paranapanema e Avaré Ltda. (Ceripa) para que a mesma instale um poste
próximo à Rua dos Lírios nº 310, Quadra B, Lote 37 no Bairro do Estribo e
faça a ligação da rede de Energia Elétrica, para que a moradora do lote
citado, possa fazer a ligação da energia elétrica em sua propriedade.
-Seja oficiado ao Secretário Municipal de Obras e Habitação, engenheiro
Paulo Ciccone, indagando quando será recuperado o trecho do cruzamento
das Ruas Hugo Tamassia e Manoel Preto Cardoso, nas imediações da
Praça Abreu Sodré, no Parque Residencial Brabância I, onde há várias

semanas foram executadas obras de saneamento básico, mas o leito do
trecho permanece esburacado, situação que contraria as normas vigentes.

Antonio Leite de Oliveira
-que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), para que providencie em caráter de urgência repa-
ros necessário no vazamento de esgoto na Rua Geni de Souza Trench no
bairro Mário Emílio Banwart.
-que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), para que providencie em caráter de urgência repa-
ros necessário no vazamento de esgoto na Rua Félix Fagundes confluên-
cia com a Rua   Mário Gomes Timóteo.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do
setor competente nos responda as seguintes indagações:1) Quantos
mandados de segurança para aquisição de medicamentos a prefeitura
recebeu de Janeiro até a presente data?2) Qual o valor gasto mensalmen-
te para atender esses mandados de segurança? 3) Quantos desses não
estão conseguindo cumprir? Por quê?
-que seja oficiado à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz), para que
realize em caráter de urgência reparos necessários na iluminação pública
das Ruas e Alaid Cláudio no Bairro Jardim Tropical.
-que seja oficiado que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito), no sentido de estudar a possibilidade de instalar redutor de
velocidade na Rua Maria da Glória Novaes Ramires Ferreira confluência
com a Rua Dorival Luiz Guerra.

Benedito Braz Ferreira
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
encaminhe a esta Casa de Leis informações respondendo quais os crité-
rios que foram utilizados para a redistribuição dos alunos do ensino funda-
mental do município.
-que seja consignado em ata e oficiado com votos de parabenização aos
vencedores do "1º. FESTIVAL DE CENA CURTA DE TEATRO DE AVARÉ":
Melhor Texto - Juliano Samarine - O Bule; Melhor Maquiagem - Vinicius
Gabriel - O Músico Maravilhoso; Melhor Figurino - Katia Dias - O Músico
Maravilhoso; Melhor Sonoplastia - Frederico Correa Peão - Capiroto; Re-
velação - Paulo Vicente - O Bule; Melhor Atriz - Gabriela Nunes - O Músico
Maravilhoso; Melhor Ator - Bruno Rodrigues de Oliveira - Capiroto; Melhor
Diretor - Juliano Samarine - O Bule; Melhores Cenas Curtas de Teatro: 1º
Lugar - O Bule ,2º Lugar - Capiroto, 3º lugar - O Músico Maravilhoso.

Bruna Maria Costa Silvestre
-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 dos tubos que estão depositados na Avenida Major
Rangel próximo ao Poupatempo, a saber:01) Os tubos serão instalados
próximo ao Ribeirão Lajeado. 02) Devido ao grande fluxo de águas naquela
região os mesmos suportarão sem provocar alagamento naquela localida-
de? 03) Quantas bocas de lobos serão construídas para que as águas
pluviais sejam esgotadas rapidamente?04) Não seria necessária a implan-
tação de tubos com maior circunferência para melhor vasão das águas?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente, envie a esta
Casa de Leis cópia do Projeto elaborado para a Pavimentação da Avenida
Major Rangel/Prefeito Misael Euphrásio Leal, bem como cópia do Proces-
so Licitatório desde seu início até sua homologação.
-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 o terreno onde foram instalados Outdoors próximo ao
Córrego Ribeirão Lajeado localizado na Avenida Prefeito Misael Euphrasio
Leal ás Margens da Rodovia João Melão SP - 255, pertence ao município
ou seria propriedade particular. Se pertencer ao município, quem autorizou
a empresa instalar os mesmo.
-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 critério usado na reforma das Praças de nosso
município e seria o responsável pela elaboração dos Projetos de refor-
mas. Quem autorizou a pintura das pedras Instaladas na Praça Brasil/
Japão, pois a pintura das mesmas mudou as características do local.
-que seja oficiado ao Excelentíssimos Senhores Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, e Oswaldo Bouças Mendes, Presidente do Instituto dos
Servidores Públicos da Previdência de Avaré - AvarePrev, para que por
meio do Setores competentes enviem a esta Casa de Leis, uma lista
contendo o nome dos funcionários que fazem parte de Comissões que
envolvem o AVAREPREV e se os mesmos são renumerados para exercer
tais funções.

Carlos Alberto Estati
-Considerando que o SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas At-
mosféricas é imprescindível em todos os prédios públicos, visando à
segurança de todos os cidadãos em casos de descargas atmosféricas;
Considerando que anualmente deve ser feito uma inspeção por profissional
legalmente habilitado, juntamente com um laudo fornecendo informações
referentes às atuais condições da instalação do SPDA; Considerando ainda
os inúmeros prédios públicos que atendem as mais diversas faixas etárias
da população, e que principalmente em escolas o fluxo de crianças e
adolescentes são constantes, e que os mesmos estão expostos a risco;
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 Secre-
taria Municipal Competente,  informe a esta Casa de Leis sobre as condi-
ções do SPDA, bem como fornecendo cópias dos laudos de inspeção.
- Considerando que a deficiência apresentada na segurança de show
realizado nas dependências do Parque de Exposições Fernando Cruz
Pimentel no último de 13 de setembro, colocando em risco a vida dos

frequentadores do local; 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 Competente,  responda
a esta Casa de Leis as seguintes indagações: 1 - Quem são os responsá-
veis pela realização do referido show?
2 - Quem emitiu autorização para a realização do referido show? 3 - Qual o
valor arrecadado por esse Poder Executivo na realização do referido show?
-oficiado à Diretoria da Unimed Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se existe intenção da Unimed em estabelecer o Programa Unimed
Vida em nossa cidade nos moldes existentes na cidade de Blumenau - SC,
que é desenvolvido nas escolas, com o objetivo de promover ações
motivadoras de transformações na sociedade, conscientizando e agindo
em prol da sustentabilidade e qualidade de vida.
-seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao médico obstetra, mastologista e ginecologista, Dr.
JOSÉ RICARDO PINTO RODRIGUES da cidade de Botucatu - SP, pelo
tratamento dispensado às suas pacientes, mostrando-se pontual, atuali-
zado quanto as metodologias, um profissional de alto nível.

Eduardo David Cortez
-que seja oficiado à empresa de saneamento básico do Estado de São
Paulo Sabesp, para que informe a esta Casa de Leis as razões fundamen-
tadas e os esclarecimentos embasados aos seguintes quesitos: Por quais
motivos plausíveis os reparos da pavimentação asfáltica, localizada na
Rua João Caetano Smith, não estão sendo cumpridos no prazo legal? Por
quais justificativas admitidas e aceitas, as pavimentações asfálticas
estão sendo realizadas com qualidades insatisfatórias?
-que seja oficiado as Secretarias Municipais de Serviços, Obras e Meio
Ambiente, para que informem a esta Casa de Leis no sentido de responder
aos seguintes quesitos: Quais medidas preventivas estão sendo tomadas
para evitar acúmulo indevido de água nos Bairro da Represa de Jurumirim
como: Costa   Azul, Ponta dos Cambarás e Vivenda do Solemar? O
Governo Municipal tem sido previdente nesse aspecto?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-REQUEIRO Votos de Parabenização aos Coordenadores, na pessoa do
Presidente Thiago Justo e do 1º Secretário Eduardo Augusto Daré Ciccone
do Diretório Acadêmico FSP, pela realização do "1º Encontro da Estudantada
de Avaré", ocorrido no sábado, 27, na Câmara Municipal.
-REQUEIRO Votos de Parabenização ao Jornalista, Pesquisador, Cronis-
ta e Escritor Gesiel Junior pelo lançamento do livro "Caminhos de Avaré",
ocorrido na sexta-feira, 25, no Paço Municipal.

Júlio César Theodoro
-Para que seja dado um posicionamento das vantagens e desvantagens
da implantação do novo sistema VIA RÁPIDO EMPRESAS, lançado dia 10
de setembro para facilitação de aberturas e alvarás empresariais.
-Para que crie uma política municipal para EVENTOS, onde contará onde
e como e quais requisitos para desenvolver essa atividade econômica.
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, por meio do Setor Competente, para que envie a essa casa de Leis,
o motivo da falta de merenda escolar na Escola Suleide Maria do Amaral,
no período vespertino.

Marcelo José Ortega
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, e a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da Saúde, Vanda
Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar, para que estudem e informem a
esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de utilizar os aparelhos de TV
instalados nos Centros de Saúde, para a apresentação de documentários
educativos, visando orientar as pessoas na prevenção de enfermidades,
enquanto essas permanecem aguardando o atendimento médico.
-ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Curadoria do Meio Ambien-
te,  para que adote providencias a respeito de possíveis danos ambientais
no entorno do Ribeirão Paraíso e seus olhos d´água causados por depósito
irregular de detrito da construção civil e outras espécies de lixo, pneus,
pela falta de proteção da vegetação em sua margem e ausência de
fiscalização e ações governamentais para recuperação da área, em
descumprimento da lei federal sob nº 12.727, de 17 de outubro de 2012
que estabelece as dimensões mínimas das faixas marginais.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, para que estude e informe esta Casa Legislativa sobre a possibili-
dade de implantar no cemitério municipal procedimentos adequados de
identificação de ossadas evitando transtornos a familiares quando em
ocasião de ocupação ou transferência de jazigos.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOÃO CORNELIO FERREIRA BRANTES (Dr.
Jota Brantes), ocorrido em Avaré, no dia 22 de setembro do corrente, fato
esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos,
uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à
família aqui radicada.                                  REQUEIRO mais que, do
deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua
esposa Edna Miller e de seus filhos Matilde, Francisco e João, na Praça
Juca Novaes Apto 52 - Bairro: centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo
infausto e doloroso acontecimento.
-oficiado à VIVO - Telefonia Fixa de Avaré, para que se adeque aos postes
padrão da CPFL, no prolongamento da Rua Nicanor Garcia, ao lado da
construção da Igreja Santa Luzia, visto que se percebe que as linhas
telefônicas estão ligadas em pequenos postes, de altura inferior mas
ligados aos padrões. Neste momento a via é única, mas com a
implementação de loteamento no local, já anunciado, haverá ruas trans-
versais, que certamente terão problemas com essa fiação, conforme
demonstra a foto que acompanha este requerimento.
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-oficiado à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz), para que tome as
devidas providências referentes aos postes localizados no prolongamento da
Rua Nicanor Garcia - Bairro Plimec, ao lado da construção da Igreja Santa
Luzia; pois os mesmos estão correndo risco de cair com desnível da via
-oficiado ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e ao DETRAN
(Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) de Avaré, que notifi-
quem os responsáveis pelos pátios onde são armazenados os veículos
apreendidos na cidade de Avaré, para que tomarem as providências
cabíveis para evitar que os veículos apreendidos, sejam possíveis
criadouros do mosquito transmissor da dengue. Justifica-se o pleito, pois
dentre os veículos apreendidos existem muitos carros com vidros quebra-
dos, com partes destruídas, incendiadas e expostos a sol e chuva. Devi-
do a época de chuva em que vivemos onde é propicia a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti o mosquito transmissor da dengue, sendo que
esses veículos estão expostos a sol e chuva podendo ser um ambiente
aconchegante para criadouro do mosquito.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 30/2015
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
CONTRATADA: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento e instalação de central PABX com
tecnologia híbrida IP, periféricos, bem como aparelhos telefôni-
cos com tecnologia IP e suas respectivas licenças e softwares
de gerenciamento e tarifação.
VALOR: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias, sem prejuízo das garantias legais.
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2015
REFERENTE: Processo nº 31/2015 - Pregão Presencial nº 13/2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

Avaré, 30 de setembro de 2.015

Ofício nº 0163/2015 - GP/capf

Ilmo. Sr .
Rogélio Barchetti Urrêa
Ex-Prefeito Municipal

Prezado Senhor,

A CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, neste ato representada por seu presidente abaixo assi-
nado, vem pelo presente NOTIFICÁ-LO que a deliberação do
Parecer Prévio exarado no Processo TC nº 1073/026/11, refe-
rente às contas da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
exercício de 2011 está programada para o próximo dia 19 de
outubro de 2015, a partir das 19h00min, oportunidade em que
lhe será facultado o prazo de 20 (vinte) minutos para sustenta-
ção oral caso julgue necessário, apesar de não haver previsão
expressa no ordenamento jurídico municipal, tudo pela garantia
do princípio constitucional da ampla defesa.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para enaltecer os
protestos da mais elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

DENILSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 28/09/2015, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2015
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo, referente às Contas do
Município da Estância Turística de Avaré, relativas ao exercício
de 2011, constantes do Processo TC-1073/026/11.
" Projeto de Resolução nº 02/2015
Autoria: Eduardo David Cortez
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do dispositivo le-
gal do inciso XV do art. 14 da Resolução Municipal nº 297 de 25
de maio de 2004, modificada pela Resolução nº 310 de 05 de
abril de 2005, e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 122/2015
Autoria: Eduardo David Cortez

Assunto: Dispõe em acrescentar um parágrafo único na reda-
ção do art. 1º  da Lei Municipal nº 891 de 06 de dezembro de
2006, e dá outras providências. (emplacamento de bicicletas)
" Projeto de Lei nº 123/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Regulamenta no âmbito municipal, a Lei Complementar
Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015 e dá outras providências.

CIRCULAR N º 32/2015 - DG  Avaré, 01 de outubro de 2.015.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 05/10/2015 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 05 de outubro do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 77/2015 - Discussão Única
Autoria: V erª Bruna Maria Cost a Silvestre
Assunto: Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 1.289 de
03 de dezembro de 2009, e dá outras providências. (c/
substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 77/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(vistas Vers: Estati/Roberto)
2. PROJETO DE LEI N.º 82/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (R$ 473.742,17 - Secr. Munici-
pal de Saúde).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 82/2015 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo expirado)
3. PROJETO DE LEI N.º 84/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (R$ 76.495,43 - Secr. Munici-
pal de Saúde).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 84/2015 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo expirado)
4. PROJETO DE LEI N.º 109/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 1930,
de 23 de junho de 2015 e dá outras providências (Parcelamento
do Solo Urbano).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 109/2015 e dos Pareceres
do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (vistas Ver: Marcelo)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

INEDITORIAIS

ATA DE REGISTRO DA REALIZAÇÃO DO
DECRETO "4.307 DE 02/09/2015" QUE DISPÕE

SOBRE REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO
MUNICIPAL DE CULTURA.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, as
dezenove horas  reuniram-se, na Biblioteca Municipal "Prof. Francisco
Rodrigues dos Santos", sob a presidência do Secretário Municipal de
Cultura Sr. Gilson Câmara Filgueiras, presentes os membros do Conselho
Municipal de Cultura, representante da Secretaria Municipal de Cultura, Sr.
Ricardo Gerardus Regis Scheurs; (Educação), Srª Amélia Maria Scuccuglia;
(Condephac), Srª Ângela Golim; (Fotografia), Srª Sílvia Beltrami; (Literatu-
ra), Srª Rosa Yuri K. Pinto; (Musica), Sr. Flávio Kleber Neves da Silveira;
(Museus e Equipamentos Culturais Mantidos pela Iniciativa Privada), Sr.
Antonio Alves Loureiro; (Meios de Comunicaçãoe Presidente do CMPC),
Sr. Gumercindo Castellucci Filho; (Associação de Música) Sr. Altino Toledo;
e os visitantes: Amanda Carolina Cândido; Kátia V.S. Lopes; Rita Turato;
Leonice Gomes de Araújo; Carlos Alonso; Gabriela Oliveira Valim Pires;
Carlos Beltrami Júnior; e o vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque.
Iniciando o Terceiro Congresso Municipal de Cultura o  Sr. Secretário o que
é e o porque do Congresso, que por força de Lei todo Congresso deve ser
convocado, registrado em ata sendo a mesma encaminhada ao Ministéro
da Cultura e à Secretaria Estadual de Cultura, passando a leitura da pauta:
1-) Calendário Oficial da Cultura no município da Estância Turística de
Avaré no ano de 2016; 2-) Regulamento dos Festivais; 3-) Regulamento
de Uso dos Espaços Públicos Culturais; 4-) Sistema Municipal de Cultura,

Fundo Municipal de Cultura e Plano Municipal de Cultura; 5-) Dotação
Orçamentária 2016; 6-) Edital de Incentivo à Criação Artística e Cultural -
IPAC-; 7-) Plano de Contenção de Despesas 2015/16; 8-) Reformulação
da Lei regente do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho de Defesa
do Patrimonio (Condephat); 9-) Formulação de Lei para Incentivos Fiscais
para Projetos Culturais em nível municipal; e 10-) Complexo Cultural
"Esther Pires Novaes", esplanados a seguir; 1-) Calendário Oficial de
Cultura 2016 seguirá com as 82 ações prevista para 2015, sendo que a
única ação não contemplada será a "o Festival Gospel pois não há recur-
sos financeiros para tal, Ângela lembrou que as Igrejas têm recursos
próprios; Que o Conselho Municipal de Cultura irá deliberar as ações
previstas em forma de Decreto. Solicitou ao presidente do Conselho que
na próxima reunião esteja contemplada na pauta a Resolução Deliberativa
apontado a partir de 2015, o Poder Público deve mostrar à população
previsão do calendário oficial do próximo ano, este decreto será publicado
após aprovação do Conselho evitando um calendário inexequível;2-) Re-
gulamento dos Festivais: Necessidade de aprovação pelo Conselho,  o
regulamento será enviado por e-mail aos Conselheiros, ficou porme defi-
nido a não obrigatoriedade e sim o conhecimento e opinião do conselho na
realização dos regulamentos: 3-) Uso de Espaço Público Municipal, discor-
reu sobre necessidade de regulamentação quanto a locação de espaços
públicos, pois o Poder Publico repassa lucros que após aprovação pela
Câmara dos Vereadores será creditado no Fundo Municipal de Cultura,
havendo possibilidade em receber doações de pessoas físicas, pois o
sistema prevê doação com desconto para Impostos Municipais. Vereador
Ernesto questionou se o Conselho deliberaria utilização da verba do Fun-
do, que Gilson argumentou não haver necessidade de deliberação junto ao
Conselho para utilização de verbas, mas que a regulamentação é meta do
Conselho; 4-) Sistema Municipal de Cultura, aprovado pela Câmara Muni-
cipal de Avaré na última segunda- feira, vinte e um de setembro, por
unanimidade segundo o vereador Ernesto, que nos informou que para
aprovação do Fundo Municipal de Cultura o município deve já ter aprova-
do o Sistema Municipal de Cultura ou pelo menos ter o projeto elaborado:
Gilson salientou que apenas quatro por cento dos municípios já chegaram
a esta etapa, elucidando todo o processo que exige audiência pública, e
que o Sr. Jaime Pepe explicará a tecnicidade de aplicações de verbas e
recursos do Fundo, e que até novembro o texto a ser enviado à câmara
deverá estar elaborado, pois segundo o vereador Ernesto há que se
considerar toda a tramitação pela casa dos vereadores inclusive pela
apreciação do Departamento Jurídico. Ficou acertado  a data das publica-
ções como 13/10 reunião ordinária do Conselho, publicações em 09, 16 e
23 de outubro do corrente ano, e Audiência Públicas no dia 04 de novem-
bro do corrente na Biblioteca Pública Municipal. Sr. Gilson salientou a
importância de priorizar a criação do Fundo que será enviado aos Conse-
lheiros por capítulos. 5-) Dotação Orçamentária 2016, já finalizada pelo
Secretário seguiu para o executivo; 6-) IPAC - Edital de Incentivo à
Produção Artística e Cultural; os editais serão criados separadamente por
categorias, justificando que as áres devem organizar-se em associações
e que para fazer parte do edital há necessidade de "abrir firma", que a UNA
e a Associação de artesanato estão com documentação legal. Carlos
Beltrami sugeriu um edital para experiência, alertando que o Fundo Pessoa
Física dependerá do Poder Público; Músicos com cadastro no SNICC,
Entidades Culturais sem fins Lucrativos, e todo e qualquer grupo dentro
do contexto podem participar de Edital. Sr. Altino lembrou que "cultura atrai
turista" e como somos uma Estância Turística, nada melhor que aquela
Secretaria se engajasse na proposta. 7-) Plano de Contenção de Despe-
sas 2015/16, enviado ao Executivo conforme solicitação ficou acordado
que serão cortadas as premiações de festivais em todas as áreas. 8-)
Reformulação da Lei regente do Conselho Municipal de Cultura, já estuda-
da pelo atual conselho, que encontra dificuldades no andamento dos
serviços já que a Lei exige quorum para aprovações de projetos e repre-
sentantes de diversas áreas quase não comparecem apesar de convoca-
ções feitas pela secretaria, e Lei do Condephat que também passa pelo
mesmo transtorno: O presidente solicitou ao vereador Ernesto que expli-
que a seus pares quando em votação pelo Legislativo o pedido de mudan-
ça na constituição dos Conselhos: 9-) Formulação de Lei Incentivo Fiscal
para Projetos Culturais, onde pessoas físicas e jurídicas possam contri-
buir com valores à realizações culturais em troca de benesses quanto à
isenção de impostos: e 10-) Complexo "Esther Pires Novaes" que recebe
do Conselho Municipal acompanhamento da execução de suas obras de
reforma e que solicita do Sr. Secretário Gilson, listagem das atividades a
serem realizadas no local, o vereador Ernesto entende que é um grande
passo na interrelação da Secretaria Nacional de Cultura com Secretaria
Municipal de Cultura, já que o Sr. Juca Ferreira secretario (gestor) alavancou
ações da Secretaria de Cultura. Finalizamos os trabalhos. Eu, Amélia
Maria Scuccuglia redigi e digitei a presente ata para que se cumpra os
efeitos legais.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

COMDEMA AVARÉ - 02/09/2015

Às dezenove horas do dia 02 de setembro de 2015, na sede interina à Rua
dos Engenheiros, nº 26, com a presença dos conselheiros e convidados
conforme lista de presença, teve início reunião ordinária deste Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré- COMDEMA. Esta reu-
nião é realizada na sede da Associação Regional dos Engenheiros de
Avaré - AREA por motivo de cessão gratuita do espaço por parte desta
entidade. O presidente, Sr. José Geraldo Dias Barreto dá início à reunião
agradecendo a presença de todos. O conselheiro Luiz Gustavo pede
autorização ao Presidente para conduzir a reunião de forma a evitar assun-
tos fora da pauta e pede a todos que respeitem o tempo de cada um para
os assuntos serem abordados de forma eficaz. O Presidente comenta que
devemos priorizar os assuntos mais urgentes e viáveis para a defesa do
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meio ambiente. O Presidente e o conselheiro Luiz Gustavo comentam a
importância da Secretaria do Meio Ambiente participar da discussão sobre
o início do Grupo de Trabalho que irá definir a Diretriz para enfrentar o
problema tema do Grupo de Trabalho. Com a participação da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente será mais fácil definir os assuntos exequíveis
para a defesa do meio ambiente e desta forma tornar os trabalhos mais
produtivos. Com relação as informações recebidas e enviadas pela exe-
cutiva do conselho a Vilma apresentou o ofício no qual o Comdema
agradece a Associação Regional dos Engenheiros de Avaré (Area) pela
cessão do espaço e estrutura para a realização das reuniões. Foi apresen-
tado o tema que mais preocupa os conselheiros sendo que após pontua-
ção de dez itens de relevante impacto para a qualidade do meio ambiente
o tema gestão das águas foi o vencedor. É importante ressaltar que o
segundo e o terceiro colocado foram cidade sustentável e educação
ambiental respectivamente. Com fundamento no assunto da gestão das
águas o levantamento das áreas de proteção permanente (APP) é impor-
tante para a qualidade das águas e a secretaria do meio ambiente deve
priorizar este estudo. O conselheiro Luiz Gustavo relata que o Ribeirão do
Lageado quando passa pelo Horto Florestal esta poluído com lixo e esgo-
to. Este fato foi demonstrado por meio de fotos pelo próprio conselheiro.
Logo foi sugerido o estabelecimento de uma meta com o objetivo de
melhor a qualidade das águas do Ribeirão do Lageado. O Presidente
informa que o Horto Florestal é jurisdição da secretaria do Estado e não da
Prefeitura. Reforça que atualmente a administração está com falta de
recursos para uma manter uma administração eficaz e está sendo pleite-
ada a transferência da sua administração para o município de Avaré,
porém até o momento não se sabe do andamento. A conselheira Ilza
sugere um convite oficial ao Secretário de Serviços Ricardo Aurani para
ajudar a desenvolver os estudos do grupo de trabalho, porém o Presidente
aconselha que antes de convidar o Ricardo Aurani, o conselho deve
promover a integração do novo secretário do Meio Ambiente e sua equipe
a respeito da meta do Comdema. A conselheira Ilza questiona novamente
a ilegalidade da participação dos Secretários nos conselhos e relata que
tem dúvida sobre a participação do Secretário do Meio Ambiente nos
projetos e ações do Comdema. O presidente discorda e enfatiza que a
participação da Secretaria do Meio Ambiente é importante. Porém, após
alguns comentários sobre esta polêmica foi decido que um ofício seria
enviado ao Secretário Ricardo Aurani com o objetivo de convidá-lo para
participar do Comdema. Logo, por meio de uma proposta apresentada pelo
conselheiro Luiz Gustavo em Flip Chart foi sugerida a meta de melhorar a
qualidade do Ribeirão do Lageado em 20% no prazo de dois anos, a partir
da data da instituição do grupo de trabalho a ser oficializada na próxima
reunião. O conselheiro Luiz Gustavo ressalta que a meta deve ser o ponto
inicial e o Presidente deve aprovar o Grupo de trabalho e a comissão deve
ser formada. A conselheira Vilma destaca que a partir da meta as cobran-
ças passam a ser mais objetivas e com prazo. Assim, as pessoas envol-
vidas poderão ajudar com mais facilidade. Vilma dá exemplos dos traba-
lhos que tem sido desenvolvidos por outros conselhos. A conselheira Ilza
reforça que a criação dos ecopontos pode ser uma ação importante para
compor o plano de ação das diretrizes do grupo de trabalho, principalmente
as questões de limpeza de galhada e demais bota foras que a população
não colabora com sua gestão devido ao medo do ônus que estes resíduos
poderiam gerar para os cidadãos como cobrança de taxas e multas. Vilma
sugere a formulação de uma Resolução para iniciar o controle da qualida-
de do Ribeirão do Lageado, entretanto o conselho deve ser cuidadoso na
formulação de mais uma norma sem obter efeitos práticos. Independente
de leis e normas o importante será trabalhar para alcançar a meta usando
não só as leis e normas como meio e sim a educação e ações que
mobilizem todos os envolvidos. Portanto, o conselheiro Luiz Gustavo foi
escrevendo no Flip Chart em forma de um gráfico de árvore as principais
questões levantadas para o estudo e alcance da meta como por exemplo:
(a) descarte de resíduos sólidos; (b) parcelamento do solo; (c) contribui-
ções de captação e esgotamento da Sabesp, etc. Este diagrama será
enviado por e-mail e juntado ao processo da formação do Grupo de
Trabalho e servirá de marco regulatório para a formação do grupo. A
formulação das diretrizes não será finalizada de imediato e sim no decorrer
das demais reuniões do grupo de trabalho e reuniões ordinárias. Após mais
estudos, três causas prioritárias serão escolhidas para em seguida ser
montado um plano de ação. O conselheiro Luiz citou que o Plano Diretor foi
aprovado após liberação do parcelamento de solo de um loteamento na
cabeceira do Ribeirão do Lageado na zona leste de Avaré. Neste local a
própria lei 154/2011 restringia novos parcelamentos devido ao aumento de
descarga de água no leito do Ribeirão do Lageado no seu curso ao longo
da cidade. O conselheiro Allan, representante da Cetesb apresentou por
meio de um Softwear o trajeto do curso do Ribeirão do Lageado desde sua
nascente na estrada da Jacutinga até desembocar no Rio Novo. Assim foi
ilustrada a importância deste rio para a Cidade de Avaré. Após estas
explanações o Presidente sugeriu a formação do grupo de trabalho que se
reunirá a cada quinze dias para o acompanhamento das diretrizes. O
Presidente reforçou que na próxima reunião, com base nas causas levan-
tadas sejam promovidas as primeiras ações. Então foi proposto que na
próxima reunião seja formada a comissão do grupo de trabalho com
conselheiros e/ou voluntários que não sejam do executivo da prefeitura.
Foi sugerido que alguns convites deverão ser realizados com o fim de
trazer conhecimento ao plano de ação como: (a) Policia ambiental; (b)
Sabesp, etc. Nada mais foi acrescentado, e eu, Maria Luiza Appoloni
Zambom, relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada, será
assinada pelo presidente deste Conselho, o Sr. José Geraldo Dias Barreto.
Avaré, 02 de setembro de 2015.

Maria Luiza Appoloni Zambom                            José Geraldo Dias Barreto
Secretária Executiva                                         Presidente do COMDEMA

AVISO DE PREGÃO
PROCESSO FREA-006/2015 - PREGÃO

PRESENCIAL n° FREA-004/2015-PP

ABERTO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/
MULTIFUNCIONAIS/SCANNERS PARA A FUNDAÇÃO

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna público que se
acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial para
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Servi-
ço de Locação de Impressoras/Multifuncionais/Scanners para a
Fundação, do tipo menor preço global, conforme Termo de Refe-
rência anexo II do edital que estará disponível da seguinte forma
a partir de 02/09/2015:
" Gratuitamente no endereço 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.
DATA DE REALIZAÇÃO: 21 de outubro de 2015 às 14h
INFORMAÇÕES: Fundação Regional Educacional de Avaré - Li-
citações
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de
Avaré - SP
Fone: 14 - 3711 1828 ramal 1810
Nos dias 15 e 16/10/2015, a Fundação estará fechada devido
ao Feriado do Dia do Professor.

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE AVARÉ - APAE-AVARÉ

Criada em 12-04-1969 - Reg. Pessoa Jurídica sob n. 122
Util. Públ. Mun. Lei 675/70 - Est. Dec. 7.021/75 -

Federal n. 89986/84
CNPJ-44.586.386/0001-30

Av. Donguinha Mercadante, N º 3511 - Tel. (14) 3732-0913
     apaeavare@yahoo.com.br

CONVITE
Prestação de Contas -CEBAS Lei 12.101

Data / hora: 7/10/2015 - | 09:00h.
Local: Apae Avaré - R. Donguinha Mercadante, 3511 - JD
Paineiras, Avaré - SP, 18705-650
Descrição: A Certificação de Entidade Beneficente de Assistên-
cia Social-CEBAS é um importante cerificado concedido pelo
Governo Federal, por intermédio pelos Ministérios da Educação,
Desenvolvimento Social e Combate a Fome e da Saúde.
Sabendo da importância desta certificação a Federação das
Apaes do Estado de São Paulo irá promover uma Palestra de
Prestação de Contas- CEBAS.
A Palestra será ministrada pelo palestrante e advogado Adriano Melo.
Público alvo: Dirigentes das Apaes e demais Entidades.
http://www.feapaesp.org.br/- Inscrições para cursos

Neide Clary Pegoli Rocha
Presidente

Obs. Dúvidas entrar em contato com a APAE de Avaré pelo
telefone:14 (3732-3904)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1000427-33.2015.8.26.0073 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Edson
Lopes Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sam, em especial a requerida JEANE SILVANA KUGELMEIER,
brasileira, maior, portadora do RG: 6.946- 915 e do CPF:
018.453.439-99, que perante este Juízo da Primeira Vara Cível
desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Proce-
dimento Ordinário, proc. 1000427-33.2015.8.26.0073, promovi-
da por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ FREA,
sendo o pedido na petição inicial o seguinte:- A autora celebrou
com a requerida um contrato de prestação de serviços educaci-

onais para sua filha menor durante os anos de 2002 a 2010,
mas, no entanto, deixou de efetuar os pagamento de um acordo
formalizado em dezembro de 2.009 bem como dependência cur-
sada em 2010 referente aos meses março, abril, maio, agosto e
dezembro de 2.010 e as mensalidades referentes aos meses de
janeiro, março, abril, maio e dezembro de 2.010. O valor atualiza-
do do débito acima referido totaliza R$ 4.451,35, que foi corrigi-
do monetariamente até a data da propositura da ação. Assim,
requer a citação da requerida, para que pague o valor, no prazo
legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao
final seja julgada procedente a ação, com a condenação da
requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente
atualizado, com correção monetária desde o ingresso da ação,
juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios,
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente
pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 4.451,35. Nestes termos P. Deferi-
mento. Av., 10/09/15 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira OAB/SP
230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão acei-
tos, pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avare, aos
14 de setembro de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO 2015

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ -  COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA, a ser realizada no dia 7 (SETE) DE OUTUBRO DE 2015
(quarta-feira), na sede da Associação Regional dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Enge-
nheiros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP em primeira chamada
às 19h00 com a presença da maioria absoluta de seus mem-
bros, para deliberar sobre: I) Abertura;  II) Comunicação do Pre-
sidente; III) Informes da Secretaria Executiva; IV) Votação da ata
da reunião ordinária anterior enviada por correio eletrônico; V)
Análise, discussão e votação de Processos; VI) Assuntos de
Interesse. Os conselheiros titulares que não puderem compare-
cer deverão acionar o respectivo suplente. A reunião é aberta a
qualquer interessado que poderá utilizar a palavra mediante
autorização do presidente.
Estância Turística de Avaré, 28 de setembro de 2015.

José Geraldo Dias Barreto
Presidente-COMDEMA

Maria Luiza Appoloni Zambom
Secretária Executiva-COMDEMA

AVARÉ, 03  DE OUTUBRO DE 2015SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 7396



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL- CMDR AVARÉ

Lei 1.574, de 15 de maio de 2012
Decreto nº 4.290, de 17 de agosto de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.015

1ª; 2ª CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.574,
de 15 de maio de 2012; o Decreto 4.290, de 17 de agosto de 2015;
o Artigo 6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento
Interno (RI), CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os cida-
dãos avareenses interessados no desenvolvimento rural do mu-
nicípio, para comparecerem à 10ª Reunião Ordinária de 2015, a
ser realizada no dia 05 de outubro de 2.015, segunda-feira, na
sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Centro,
Estância Turística de Avaré-SP, em primeira convocação às 18h00,
com pelo menos a metade de seus membros e em segunda con-
vocação às 19h00, com qualquer número de conselheiros, para
debater a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comuni-
cação do Presidente; 2) Informe da Secretaria Executiva; III. OR-
DEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 9ª
Reunião Ordinária de 2015; 2. Controle Social na Emissão de DAP/
PRONAF; 3. Campanha de Vacinação contra Raiva Animal e Cam-
panha de Vacinação contra Brucelose na Zona Rural; 4. Demais
assuntos de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 28 de setembro de 2.015

GERSON CARDOSO
Presidente

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

MAIS INFORMAÇÕES
(14) 3733-3936 ou 3733-3926.

Ouvidoria Municipal

3711-2500
RETIRE GRATUITAMENTE O

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO

MUNICIPAL, CENTRO A DMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CEI “MARIA ISABEL DOMINGUES LEAL”
Avaré,01 de outubro de 2015.

Fica organizado, na forma abaixo,  o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Político Pedagógico – P.P.P.:-
Fica organizado, na forma abaixo, o Cômite para estudo e
reelaboração do
Projeto Político Pedagógico (PPP):-
Diretora de Escola
Maria de Lourdes Oliveira Vicentini
RG:- 9.772.168-2
CPF:- 835.209.968-04
Endereço:- Rua Escritor Gabriel Marques, 54 – Vila Ayres –
Avaré-SP
Professor Coordenador
Maria Conceição Belin
RG:- 29.601.766-8
CPF:- 262.082.958-58
Rua Travessa Martins, 75 – Vila Martins II – Avaré -SP
Representantes dos Funcionários
Maria Lucia Rodrigues Marques
RG:- 32.293.267-1
CPF:- 303.770.848-40
Rua: Tonico Boava,631 – Santa Elisabeth – Avaré-SP
Anderson de Sá Gomes
RG:- 28.125.773-5
CPF:- 288.697.558-35
Rua:- Manoel Carlos Paixão, 175 – Centro – Itatinga – SP
Representantes dos Pais de Alunos
Franciele Filgueiras Leite Arruda
RG: 48.468.961-7
CPF:- 402.936.808-50
Rua: Jairo de Oliveira, 182 – CJH E M D Costa- Avaré-SP
Glaucia Domingues Alves
 RG:- 33.216.664-8
 CPF:- 285.830.568-46
 Rua:- Raul Osuna Delgado,194 – CJH E M D Costa- Avaré-SP
KellenRoberta Lopes Vilarino
 RG:- 41.870.871-x
 CPF:- 341.778.168-09
 Rua:- Higino Rotelli, 2031 – Vila Martins III – Avaré-SP
 Maria Eunice da Silva
 RG:- 35.859.322-0
 CPF:- 247.784.908-51
 Rua Luiz Bastos Cruz, 257 – Avaré -SP
 Paula Renata da Silva Coelho
 RG:- 45.108.215-1
 CPF:- 354.819.598-95
 Rua João Padilha Queiroz, 28 – Avaré-SP

 Romildo Bezerra
 RG:- 29.262.452-9
 CPF:- 291.971.888-67
 Rua Nho Musa, 89 – CJH E M D Costa – Avaré-SP
 Samara Ap. dos Santos Soares
 RG:- 47.304.812-7
 CPF:- 402.280.448-39
 Rua Francisco Jorge de Lima, 334 – CJH E M D Costa – Avaré-SP
 Vera Aparecida Caet ano
 RuaLuiz Bastos Cruz,103 CJH E M D Costa – Avaré-SP
Representantes dos Professores e A.D.I.(s)
Ana Claudia Miguel de Oliveira
RG:- 41.132.748-3
CPF:- 348.525.778-89
Rua Valdemar Lopes Peres,790 – Jardim Paraíso – Avaré-SP
Aparecida Benedita Nohara Alves
RG:- 13.954.544-x
CPF:- 180.517.048-19
Rua Constantino Palezi, 102 – CJH E M D Costa – Avaré SP
Maria Helena Perez
RG:- 7.695.532-1
CPF:- 062.690.398-00
 Rua Francisco Cruz,219 – Bairro Ipiranga – Avaré – SP
Patrícia Anastácio de Lima
RG: 29.853.306-6
CPF:- 286.201.268-81
Rua Amazonas, 1126, Centro – Avaré-SP
Thaís Hipólito Rosa
RG:- 43.205.897-7
CPF: 224.858.118-14
Rua Espírito Santo, 230 – Bairro Santana – Avaré- SP

Maria de Lourdes Oliveira Vicentini
Diretor de Escola

EMEB CONJUNTO HABITACIONAL “DUILIO GAMBINI”
Avaré, 01 de outubro de 2015

Fica organizado, na forma abaixo, o Comitê para estudo e

reelaboração do Projeto Politico Pedagógico (P.P.P.).

Representantes da Equipe Gestora:

Heloisa Faria Morini Lourenço (Diretora)

Maria Pierina Domiciano Silvestre (Prof.ª Coordenadora)

Representantes dos Pais da Educação Infantil

Mariane Francisco

(Samuel Victor Francisco Guimarães – Jardim II-B)

(Joyce Gabrielle Francisco Guimarães – 3.º Ano-A)

Daiane de Oliveira Martins

(Luiz Otavio Elias Martins – Jardim II-A)

Representantes dos Pais do Ensino Fundamental:

Jéssica Fernanda Correa

(Natali Vitoria Correa de Souza – 1.º Ano-A)

Erica Cristina Brabo

(João Ruiz Mazetti do Prado – 1.º Ano-A)

(Caroline Cristina Mazetti do Prado – 5.º Ano-A)

Aparecido Leite de Miranda

(Isadora Kamily Leite de Miranda – 1.º Ano-A)

Thereza Cristina da Silva

(Jorge Luis Rodrigues Pereira – 1.º Ano-B)

Sonia Regina Pereira Fonseca

(Daniele Cristina Fonseca – 4.º Ano-A)

Representante da Educação Especial:

Cleusa Aparecida de Queiroz Jaques

(Daniel Henrique Marcusso Queiroz – 2.º Ano-B)

Representantes dos Funcionários:

Cristiane Ferreira

Ivan Gomes dos Santos

Representantes dos Professores (PEB I e PEB II)

Ana Paula Nogueira Coimbra

Maria Cecilia Alves Reis

Sibele Fimino Medeiros

Eliani Teles Oliveira Di Pietro

Heloisa Faria Morini Lourenço

Diretor de Escola

CEI "Olga Girardi de Brito"
Estância Turística de Avaré,  01 de outubro de 2015.
Fica organizado, na forma abaixo, o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Político Pedagógico - (P.P.P).

Representantes da Equipe Gestora:
* Maria Cecília Alves Reis
* Marilda Dias Quintiliano
Representantes de Pais de Alunos ( 0 a 3 anos):
* Danielle de Lima  Estaneli
* Valdinéia Aparecida Bernardo
* Janelícia Oliveira Araújo
* Ana Célia Fernandes Moraes
Representantes ADIs:
* Horácio Rui Matheus
* Camila Juliana Silva
* Carla Eduarda Ferreira
* Márcia Aparecida Guerreiro de Jesus
* Sandra Marta Costa Ferreira
Representantes dos Funcionários:
* Vanessa  Carvalho
* Priscila Zandoná dos Santos Pimentel
Representante Pais de Alunos - Etapa I:
* Cristiane Osório Pinto Leite

Maria Cecilia Alves Reis
Diretor de Escola

EMEB “MANECO DIONISIO”
Avaré, 01 de outubro de 29015
Fica organizado, na forma abaixo, o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP).

REPRESENTANTES DA EQUIPE GESTORA:
1-      Jacqueline Khirallah Fonseca
2-      Maria Eunice Topan Vicentini
3-      Adriana Curiati Aguilar
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES:
1-      Paula Maria Barros Saccaro, PEB II
2-      Marisa Pires de Campos Melo
3-      Viviane Cristina Coradi Bocci
4-      Ana Claudia Ramos Silva
REPRESENTANTE DE PAIS DE ED. INFANTIL
1-      Thais Topan Vicentini
2-      Thaiana Regina Avolio Beleza de Godoy
REPRESENTANTE DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1-      Ana Paula Cordeiro de Camargo
2-      Ana Paula Rodrigues
3-      Luis Carlos Soares Monteiro
4-      Lidiane Garcia Fonzar Leitão
5-      Maria Aparecida Rolfini
REPRESENTANTE DE PAIS DA ED. ESPECIAL
1-      Tamires Evangelista de Souza
REPRESENTANTES DE FUNCIONÁRIOS
1-      Suely de Almeida
2-      Eliana Ferreira de Oliveira
3-      Kenia dos Santos
 

Jacqueline Khirallah Fonseca
Diretor de Escola

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 070/2015
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando exoneração a pedi-
do de Maria Thereza Ferreira, Lucas Daniel do Nascimento e
exoneração por falecimento de Lidionete Rodrigues da Rocha
Selmine, nos termos do Decreto nº 4297/2015, para atuar nas
Unidades Escolares, convoca os classificados no Concurso
Público nº 001/2014, publicado em 11/01/2014, homologado atra-
vés do Decreto nº 3834 de 13/03/2014, publicado em 15/03/
2014, para o cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFAN-
TIL, conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo solicitados, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, com os documentos
abaixo descritos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
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Já estão em funcionamen-

to os programas Alimente-se

Bem e Sabor na Medida Certa,

do Serviço Social da Indústria

(SESI). A iniciativa é da Prefei-

tura através da Secretaria Mu-

nicipal da Indústria, Comércio,

Ciência e Tecnologia.

Os programas orientam a

população a ter hábitos ali-

mentares saudáveis, melho-

rando sua qualidade de vida.

O programa é destinado a

pessoas com problemas de

saúde (colesterol, hiperten-

são, diabetes e obesidade),

bem como visa atender defi-

ciências nutricionais de pes-

Programa Alimente-se Bem
atende na Caic

soas da melhor idade e infan-

tojuvenil (jovens e crianças).

As atividades ocorrem em

uma cozinha didática, adap-

tada em uma carreta, com a

finalidade de disseminar o

programa de educação nutri-

cional.

Participe
As inscrições podem ser

feitas na sede da Secretaria da

Indústria e Comércio (Rua Rio

Grande do Sul, 1810, sala 10),

com Priscila ou Luana. Infor-

mações pelo telefone 3711-

2546 ou pelos em e-mails

priscilla.pedroso@avare.sp.gov.br

ouluana.mazzei@avare.sp.gov.br.

TURISMO

O sorteio do Cruzeiro
Marítimo da I Mostra Gas-
tronômica de Avaré será
realizado na tarde deste
sábado, 3. O anúncio da
premiação está marcado
para às 15h no coreto da
Praça da Independência
(Largo do Mercado). O con-
sumidor sorteado poderá
levar um acompanhante
para uma viagem de navio
que sairá do Porto de San-
tos, passará pelo Rio de Ja-
neiro e Armação de Búzios,
com regime "all inclusive".

Realizada desde 15 de
agosto, a mostra promovi-

Premiação da Mostra Gastronômica
acontece neste sábado

da pela Prefeitura através da
Secretaria Municipal de Tu-
rismo movimentou bares,
restaurantes e lanchonetes
participantes. Vinte empre-
sas aderiram à iniciativa que
serviu como meio de alavan-
car as vendas dos estabele-
cimentos durante o inverno.

Para participar, a pessoa
deveria consumir 3 dos 20
pratos selecionados da
mostra. Após o consumo, o
cliente solicitava o cupom
a ser carimbado para vali-
dar a participação. Ao com-
pletar o ciclo de três carim-
bos,  que corresponde a

três pratos provados em
estabelecimentos diferen-
tes, o cliente passava a ter
direito de concorrer ao sor-
teio do prêmio principal da
Mostra.

O evento desta tarde
terá música ao vivo e mar-
cará o encerramento da
Mostra Gastronômica apro-
vada por consumidores e
empresários. Segundo rela-
to de gerência de uma das
lanchonetes participantes,
desde o início da promoção,
o sanduíche participante da
mostra teve aumento de
50% nas vendas.

Serviço
Sorteio da I Mostra Gastronômica de Avaré
Quando: sábado, 3 de outubro, às 15h.
Local: Praça da Independência (Largo do Mercado)



CULTURA | OBRAS
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A reforma e adequação do
Complexo Cultural Esther Pires
Novaes, situado na área central
da cidade, prevê aumento sig-
nificativo no já variado calen-
dário cultural de Avaré.

Dispostas numa área de
1.420 metros quadrados, seis
salas amplas vão abrigar ex-
posições, atividades cultu-
rais, esportivas, turísticas,
sociais, além de aulas do Pro-
jeto Guri e das Oficinas Cul-
turais José Reis Filho. Vão
também possibilitar novas
parcerias com a iniciativa pri-
vada para realização de cur-
sos profissionalizantes de
diversos segmentos.

Bancados com recursos
próprios do município, orça-
dos em cerca de R$ 890 mil,
os serviços iniciados em se-

vai aprimorar calendário cultural
Novo complexo
Obras estimadas em R$ 890 mil
são feitas com recursos próprios

tembro vão compor a maior
obra de infraestrutura feita
nos últimos 30 anos em favor
do setor cultural.

Além da projetada reaber-
tura do Teatro Octávio Mora-
les Moreno - fechado há mais
de dois anos -, o Complexo
Cultural espaço terá outro
amplo auditório para ativida-
des culturais.

MAIS UM TEATRO
"Teremos praticamente um

segundo teatro", anunciam os
dirigentes do setor.  Todo o te-
lhado dos prédios já foi retira-
do e salas estão sendo amplia-
das conforme o projeto. A res-
ponsável pela obra é a empre-
sa ConstruArt Construtora.

Os serviços podem ficar
prontos no início do próximo
ano. A partir de então a Es-

tância Turística de Avaré será
dotada de ampla área para
sediar eventos, reuniões e
oficinas culturais, os quais
hoje são deslocados para ou-
tros prédios em razão da fal-
ta de espaço adequado.

Telhado novo
Foram concluídas esta se-

mana as obras de substitui-
ção das telhas da cobertura
das instalações do Centro
Avareense de Integração Cul-
tural, o CAIC, que abrigam a
Biblioteca Municipal "Profes-
sor Francisco Rodrigues dos
Santos", o Memorial Djanira
e o Museu Municipal "Anita
Ferreira De Maria".

Com recursos federais libe-
rados através de convênio com
o Ministério do Turismo, os
serviços de revitalização em-
pregaram telhas portuguesas
para assegurar maior prote-
ção ao patrimônio cultural da
cidade conservado naquela
ampla área.

Sanitários demolidos
Cumprindo determinação judicial, a Prefeitura apoiou

a Paróquia de Nossa Senhora das Dores nos serviços de

demolição dos sanitários públicos instalados em parte

subterrânea da Praça Padre Tavares desde o princípio

dos anos 1990, os quais, entretanto, não dispunham de

acessibilidade para portadores de deficiências, confor-

me prevê a legislação vigente.

Para breve, a Secretaria Municipal de Turismo, den-

tro do projeto de revitalização turística do centro histó-

rico, planeja edificar novos e adequados sanitários pú-

blicos na Praça Prefeito Romeu Bretas, na área do Lan-

chódromo, a fim de suprir tal carência.

Uma espécie de pinhei-
ro de grande porte com ida-
de em torno de 40 anos e
avariada com problemas fi-
tossanitários foi removida
do Largo São João, no cen-
tro de Avaré. Observando
os trâmites legais e ambi-
entais, a operação foi reali-
zada com êxito na manhã da
última quinta-feira, 1º de
outubro, tendo o corte sido
autorizado após avaliação e
emissão de laudo técnico da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

MEIO AMBIENTE

Removido pinheiro com risco
de queda no Largo São João

"A espécie estava morta
biologicamente e sua re-
moção era urgente para
evitar acidentes em ocasi-
ões de chuvas com vento",
explicaram os técnicos do
Meio Ambiente. O corte
prevê compensação ambi-
ental. A Prefeitura fará o
plantio de duas mudas de
espécie de pequeno ou
médio porte no Largo São
João. Em breve será feito o
plantio de ipês amarelos
com no mínimo 1,4 metro
de altura.
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OBRAS

Estão em andamento as
obras preliminares da pavi-
mentação asfáltica da Aveni-
da Donguinha Mercadante,
no Jardim Paineiras, no tre-
cho da Rua Dr. Ulisses Couti-
nho até as proximidades da
Avenida Governador Mário
Covas. Nesta fase, iniciada no
princípio da semana, o solo
está sendo preparado com
uma base reforçada com pe-
dras 'rachão' para isolar o len-
çol freático ali existente e
fortalecer a base de asfalto.

Orçados em R$ 200 mil li-
berados em convênio firma-
do com a Casa Civil do Gover-
no do Estado, através da Sub-
secretaria de Relações Muni-
cipais, os serviços incluem a
instalação de 1.158,13 metros

Prefeitura prepara a pavimentação da
Avenida Donguinha Mercadante
Investimento do Estado na
infraestrutura da via é de
R$ 200 mil

lineares de guias e sarjetas e
a implantação de concreto
asfáltico numa extensão de
4.527,90 metros quadrados.

Serão contemplados, nesta
fase, com o benefício da pavimen-
tação cerca de 350 metros linea-
res do lado direito da pista da ave-
nida, sentido centro-bairro.

ROTATÓRIA
A Prefeitura está prepa-

rando também a execução de
uma praça rotatória no fim da
Avenida Donguinha Merca-
dante para tornar seguro o
acesso à Avenida Governador
Mário Covas, principal ligação
com o Aeroporto Estadual.

"Essa é uma melhoria
muito aguardada por empre-
sários e moradores do Jardim
Paineiras. A proposta, para

breve, é obter mais recursos
para o asfaltamento da outra

pista e assim complementar
mais uma parte do anel viá-

Técnico do segmento do
agronegócio, agricultores fa-
miliares, docentes, estudan-
tes e consumidores reuni-
ram-se no último dia 25 em
Avaré no evento "Dia de
campo sobre agroecologia e
produção orgânica", que
aconteceu na Unidade de
Adaptação de Tecnologia
(UAT) Primus Ranch e no Ins-
tituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia - IFSP
Campus Avaré.

Na abertura oficial, o di-
retor da CATI Regional Ava-
ré, engenheiro agrônomo
Eliseu Aires de Melo desta-
cou a importância do projeto
por possibilitar a produção

rio urbano", destacam os di-
rigentes municipais.

AGRICULTURA

Produção orgânica de alimentos é tema de evento no IFSP
de alimentos isentos de re-
síduos contaminantes, pre-
servar o meio ambiente e
ampliar a renda e a qualida-
de de vida das famílias dos
agricultores familiares en-
volvidos na atividade.

Sérgio Augusto Martins
Faria, engenheiro agrônomo,
ministrou palestra sobre
agroecologia e produção or-
gânica, descrevendo a for-
mação da rede sociotécnica
de apoio ao agricultor fami-
liar e os desafios do Núcleo
de Agroecologia de Avaré
para inovar com o desenvol-
vimento de tecnologia de
baixo custo e fortalecer os
circuitos curtos de produção.

Já o engenheiro agrôno-
mo Sérgio Pimenta abordou
os fundamentos do Sistema
PMB - Palha, Muda Alta e Bi-
ofertilizante, destacando as
vantagens do uso do sistema
com destaque para a redução
do uso de água na irrigação,
recuperação da fertilidade
do solo, controle de pragas e
doenças, diminuição do tra-
balho físico e redução do cus-
to de produção.

No campo os participan-
tes passaram por quatro es-
tações explicativas, onde ti-
raram dúvidas com os técni-
cos e com os agricultores fa-
miliares sobre a aplicação
dos conceitos do Sistema

PMB e da agroecologia. Alu-
nos do curso técnico em
agropecuária da ETEC Cer-
queira César também parti-
ciparam do evento e, segun-

do informações do diretor
Henrique Picanço, há inten-
ção de se instalar o Sistema
PMB na escoa difundir a téc-
nica entre os estudantes.



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GESIEL JÚNIOR

Praças da Zona Oeste
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No centro da Vila Martins, entre as ruas

Tiradentes, Marechal Rondon e Antonio

Gomes de Amorim está situada a Praça

João Valente. O logradouro recebeu essa

denominação para homenagear o avare-

ense João Pereira (1915-1996), que ado-

tou o sobrenome do padrinho, com quem

começou a trabalhar no antigo Cine-Theatro Santa Cruz. Depois, casado e pai de

grande família, adquiriu carroça para vender lenha. Contudo, tornou-se popular e

querido na comunidade pelos serviços prestados como corretor de imóveis.

De Praça Samuel Rodrigues é denomi-

nada a área verde situada no trecho

entre as ruas Sebastião Pinto da Fon-

seca e Hani Ward, no Residencial Ar-

mando de Paula Assis. O nome da pra-

ça rende tributo à memória do norte-

americano Samuel Rodrigues (1919-

1998), de ascendência portuguesa, que ainda menino se radicou com a famí-

lia em Avaré, onde atuou muitos anos como sacristão da igreja paroquial de

Nossa Senhora das Dores. Figura piedosa, ele trabalhou também no setor de

publicidade e de assinaturas do antigo jornal "O Avaré".

No cruzamento entre as ruas Acre, Dr.

Antônio Ferreira Inocêncio e Dr. Romeu

Bretas, na Vila Timóteo, fica a Praça Syl-

vio da Silva Nogueira. Projetada no go-

verno Joselyr Silvestre, em 1999, a área

homenageia a memória do carroceiro

Sylvio da Silva Nogueira (1900-1952).

Nascido em Barra Bonita, ele se mudou para Avaré no começo do século XX,

quando formou família, dedicou-se à lavoura e generosamente cooperou nas

obras de construção das igrejas Nossa Senhora das Dores e São Benedito.

Em formato triangular, a Praça Boaner-

ges de Souza Massa se situa entre as

ruas Dr. Antônio Ferreira Inocêncio,

Vereador Leonelo Contrucci e Prefeito

Arthur de Carvalho, na Vila Martins.

Aberto na gestão de Rogélio Barcheti,

o logradouro lembra a figura do médi-

co e advogado avareense Boanerges de Souza Massa, nascido em 1938 e

desaparecido desde 1971, quando atuava como guerrilheiro. Aluno brilhan-

te, ele é lembrado com admiração pelos contemporâneos e contado entre os

torturados durante a repressão da ditadura militar.



Class. Nome Data Nascimento
94º MAISA ALVES TAVARES 11/10/1971
95º VIVIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 09/09/1974
96º LUCELENA LIMA 02/05/1975
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro de 2015.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO E REQUISITO DO CARGO - CONFORME L.C. Nº
126/2010 E  127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Super-
visão, serviços de atendimento das crianças em suas necessi-
dades diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação,
garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacio-
nal. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação especí-
fica para o magistério e/ou Graduação Completa de Licenciatura
Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso-
Diploma  registrado) exigido no Edital de Concurso Público/Lei do
cargo: Ensino Médico Completo com Magistério e/ou Curso Su-
perior Completo em Pedagogia - autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e
última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando CI nº 318243-Se-
cretaria de Gabinete, bem como Decreto nº 4297/2015, convoca
os classificados no Concurso Público nº 006/2013 de 14/12/
2013, homologado pelo Decreto nº 3810/2014 de 19/02/2014,
publicado em 22/02/2014, para o cargo de MÉDICO ESPECIALIS-
TA- MÉDICO DO TRABALHO, conforme classificação abaixo
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º LEOPOLDO FERRARO ALMEIDA
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro de 2015.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MÉDICO ESPECIALISTA
Compreende as tarefas destinadas a exames médicos, emissão
de diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras formas
de tratamento para os tipos de enfermidades para o qual é espe-
cialista, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêu-
tica, para promover a saúde e o bem estar do paciente
REQUISITO Ensino Superior Completo- Registro no CRM -
Residência comprovada ou título de especialista na área
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado e cópia autenticada do Registro no CRM
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 159/15 – PROCESSO Nº. 493/15

EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU MEI.
Objeto: Aquisição de reservatórios de água, metálico tipo taça
com coluna seca, para consumo humano e industrial, capacida-
de de 10.000 litros para operação da usina de reciclagem de
resíduos da construção civil (URRCC).
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2015 das 08
horas até 19 de outubro de 2015 às 08h30min.
Abertura das Propostas: 16 de outubro de 2015  das 09 horas
às 10 horas.
Início da Sessão de disputa de preços: 16 de outubro de 2015 às
10h45min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 30 de setembro de 2015
– Maria Luiza Pereira Dias – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 160/15 – PROCESSO Nº. 494/15
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU MEI.

Objeto: Aquisição de câmeras, materiais de consumo e serviço
de instalação para as Creches Municipais
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2015 das 08
horas até 19 de outubro de 2015 às 08h30min.
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2015  das 09 horas
às 10h30min.
Início da Sessão de disputa de preços: 19 de outubro de 2015 às
10h45min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2015
– Maria Luiza Pereira Dias – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/15 – PROCESSO Nº. 456/15
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de emulsão
RR2C e Massa asfáltica
Data de Encerramento: 19 de outubro de 2015 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de outubro de 2015  às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2015
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/15 – PROCESSO Nº. 498/15
Objeto: Contratação de empresa para transporte sanitários de
pacientes para a Secretaria de Saúde
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2015  das 13h30min às
14 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de outubro de 2015  às 14 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2015
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 028/15 – PROCESSO Nº. 457/15
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
da reforma da EMEB “Prof. Matia Thereza de Oliveira Picalho” -
Dondoca com fornecimento de materiais.
Data de Encerramento: 20 de outubro de 2015 às 08h30min,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 20 de outubro de 2015 às 09 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, 30 de setembro de
2015 – Olga Mitiko Hata – Presidente da CPJL.

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Devido a um lapso de digitação na publicação do dia 26 de
setembro de 2015 fica rerratificado o aviso de edital a seguir,
nos seguintes termos:
Onde se lia:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 157/15 – PROCESSO Nº. 489/15
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME. EPP OU MEI.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de impressos
gráficos para todos os setores da Saúde.
Agora se leia:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 158/15 – PROCESSO Nº. 490/15
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME. EPP OU MEI.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de impressos
gráficos para todos os setores da Saúde.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 076/15 – Processo nº. 355/15

Fica adjudicado a empresa PRO-RAD CONSULTORES EM
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, com valor total de R$ 3.033,48 (Três
mil e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), objetivando no
fornecimento de dosimetria individual externa para usuários e
monitoração externa padrão – adjudicado em: 10/07/2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME,
objetivando fornecimento de móveis e eletrodomésticos para o
CAPS II, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Saú-
de, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 134/15 – Processo nº. 405/
15 - Homologado em: 18/09/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas ÉGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME (Lote 5) e SMART COMÉRCIO
DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP (Lote 10), objetivando
fornecimento de mobiliário para o SAMU, conforme a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 135/15 – Processo nº. 410/15 - Homologado em: 25/09/2015.

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 VIP7IT COMÉRCIO
E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME, objetivando a pres-
tação de serviços de Cessão de Licença de Software de
Controle e Gestão em Saúde, desenvolvido em múltiplas pla-
taformas, de acordo com a necessidade do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência – SAMU/192, com fundamento
na Portaria MS/GM n° 2048/2002 e demais legislações do
Ministério da Saúde, em especial a Portaria MS n° 2026/2011
e a Portaria SAS/MS n° 356/2013 para atendimento do Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgência de Avaré/SP e Central
de Regulação Regional do Vale do Jurumirim, por doze me-
ses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saú-
de, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 143/15 – Processo nº.
420/15 - Homologado em: 28/09/2015.

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 PRO-RAD CON-
SULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, objetivando no
fornecimento de dosimetria individual externa para usuári-
os e monitoração externa padrão, relativa ao Pregão
Presencial nº. 076/15 – Processo nº. 355/15 – Homologado
em: 17/09/2015.
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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 MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando
a prestação de serviços de locação de equipamentos
multifuncionais de impressão, cópias e digitalização, com forne-
cimento e instalação de equipamentos com tecnologia a laser,
relativa ao Pregão Presencial nº. 082/15 – Processo nº. 436/15
– Homologado em: 30/09/2015.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 044/15 – Processo nº. 195/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 12.300,00 (Doze mil e trezentos reais) objetivando a aquisição
dos medicamentos para atender MANDADO DE SEGURANÇA,
para atender a paciente do Município, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
setembro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 151/15 – Processo nº. 430/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 434,40 (Quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta cen-
tavos) objetivando a aquisição dos medicamentos Antesina
0,150MG (Cloridrato de Clonidina) e Xarelto 20MG
(Rivaroxabana), para atender a paciente de Mandado Judicial,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Avaré, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 29 de setembro de 2015 – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 159/15 – Processo nº. 441/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa HOLLISTER
DO BRASIL LTDA, com valor global de R$ 1.016,00 (Um mil e
dezesseis reais) objetivando a aquisição de kit de Sistema para
Ostomia Intestinal com 02 peças, para atender a paciente de
Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2015 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 174/15 – Processo nº. 470/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CAMILA
APARECIDA MINARI, com valor global de R$ 27,60 (Vinte e sete
reais e sessenta centavos) objetivando a aquisição do medica-
mento Diltiazem 60MG, para atender a paciente de Mandado
Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Avaré,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2015 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 176/15 – Processo nº. 472/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 771,12 (Setecentos e setenta e um reais e doze centavos)
objetivando a aquisição do medicamento Valdoxan 25MG
(Agomelatina), para atender a paciente de Mandado Judicial,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Avaré, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 24 de setembro de 2015 – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 187/15 – Processo nº. 491/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 206,40 (Duzentos e seis reais e quarenta centavos) objetivando
a aquisição do medicamento Vastarel MR 35MG, para atender a
paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de
2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/13 – Processo nº. 343/13 fica aditado
o valor de R$ 300.906,61 (Trezentos mil e novecentos e seis reais
e sessenta e um centavos), para a empresa ECOPAG – ADMINIS-
TRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI ME, do
ajuste datado em 22 de agosto 2.013, para acréscimo de dotação
orçamentária em conformidade com a Lei 1.943/15, objetivando no
fornecimento de vale-alimentação, instituído através da Lei Munici-
pal n° 1.696, 25 de junho de 2013, por meio de cartão magnético,

para aquisição de alimentação pelos servidores e empregados
públicos municipais em atividade no Município da Estância Turística
de Avaré, em estabelecimentos comerciais credenciados e locali-
zados no Município de Avaré, em conformidade com a Legislação
do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, na quantidade
estimada distribuída no Anexo V, pelo período de 12 meses – Assi-
natura do Termo Aditivo em: 18/09/2015.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 084/15 – Processo nº. 444/15, objetivando contratação de
empresa para transporte sanitário de pacientes para a Secreta-
ria Municipal de Saúde, conforme preceitua a súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal – Anulada em: 28/09/2015 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 069/15 – PROCESSO Nº. 295/15, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços de curso In Company sobre
PAIF para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/
93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – Revogada em:
24/09/2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 151/15 – Processo nº. 430/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Objeto: Aquisição dos medicamentos Antesina 0,150MG
(Cloridrato de Clonidina) e Xarelto 20MG (Rivaroxabana), para
atender a paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 434,40 (Quatrocentos e trinta e quatro reais e
quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 159/15 – Processo nº. 441/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: HOLLISTER DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de kit de Sistema para Ostomia Intestinal com
02 peças, para atender a paciente de Mandado Judicial, confor-
me solicitação da Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 1.016,00 (Um mil e dezesseis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/10/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 174/15 – Processo nº. 470/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CAMILA APARECIDA MINARI
Objeto: Aquisição do medicamento Diltiazem 60MG, para atender
a paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secre-
taria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 27,60 (Vinte e sete reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 176/15 – Processo nº. 472/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição do medicamento Valdoxan 25MG (Agomelatina),
para atender a paciente de Mandado Judicial, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 771,12 (Setecentos e setenta e um reais e doze
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/09/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 187/15 – Processo nº. 491/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição do medicamento Vastorel MR 35MG, para aten-
der a paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 206,40 (Duzentos e seis reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 134/15 – Processo nº. 405/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Objeto: Fornecimento de móveis e eletrodomésticos para o CAPS
II, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R$ 5.590,90 (Cinco mil e quinhentos e noventa
reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 135/15 – Processo nº. 410/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÉGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODO-
MÉSTICOS LTDA ME (Lote 5)
Valor Global: R$ 2.596,30 (Dois mil e quinhentos e noventa e seis
reais e trinta centavos)
Contratada: SMART COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI EPP (Lote 10)
Valor Global: R$ 4.069,98 (Quatro mil e sessenta e nove reais e
noventa e oito centavos)
Objeto: Fornecimento de mobiliário para o SAMU, conforme a
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Data da Assinatura do Contrato: 25/09/2015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 143/15 – Processo nº. 420/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA
LTDA ME
Objeto: Prestação de serviços de Cessão de Licença de Software
de Controle e Gestão em Saúde, desenvolvido em múltiplas pla-
taformas, de acordo com a necessidade do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência – SAMU/192, com fundamento na Por-
taria MS/GM n° 2048/2002 e demais legislações do Ministério da
Saúde, em especial a Portaria MS n° 2026/2011 e a Portaria SAS/
MS n° 356/2013 para atendimento do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência de Avaré/SP e Central de Regulação Regional
do Vale do Jurumirim, por doze meses, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R$ 76.500,00 (Setenta e seis mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/09/2015.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 076/15 – Processo nº. 355/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/
S LTDA
Objeto: Fornecimento de dosimetria individual externa para usu-
ários e monitoração externa padrão
Valor Global: R$ 3.033,48 (Três mil e trinta e três reais e quaren-
ta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2015
Modalidade: Pregão Presencial nº. 082/15 – Processo nº. 436/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MALUF & TINÓS LTDA EPP
Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos
multifuncionais de impressão, cópias e digitalização, com forne-
cimento e instalação de equipamentos com tecnologia a laser
Valor Global: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2015

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 fornecimento de vale alimenta-
ção por meio de cartão magnético para o funcionalismo público
municipal.
Fornecedor : Ecopag Adm. Cartões de Crédito e Ass/Cons.de Tecn.
Empenhos :160 a 217/2015
Valor : R$  376.089,35
Avaré, 03 de outubro de 2015.

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 prestados com veícu-
lo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
manutenção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Proeste Avaré Comérico de Veículos Ltda
Empenhos : 10549/15, 10550/15
Valor : R$ 1.058,03
Avaré, 03 de outubro de 2.015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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LEIS

Lei nº 1.952, de 29 de setembro de 2015
(Autoriza a outorga de escritura definitiva do imóvel doado à

empresa CARTAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS LTDA., revoga o Artigo 3º da Lei nº 1.889, de 24 de

março de 2015 e adota outras providencias.)

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 10/2015 )
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 o Poder Executivo autorizado a conceder a Escri-
tura Definitiva à Empresa CARTAPLAST INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE EMBALAGENS LTDA., CNPJ 67.467.845/0001-62,
estabelecida nesta cidade, na Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho
nº 331 - Jd. Paineiras, da área de terras doada através da Lei nº
1.889, de 24 de março de 2015.
Art. 2º - O prazo para a referida outorga será o do 1º dia útil
após a publicação da presente lei.
Art. 3º - Fica revogado o Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.889, de
24 de março de 2015.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.953, de 29 de setembro de 2015
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 12/2015)
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
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL no valor de R$ 393.605,62 (Trezentos e Noventa e
Três mil, Seiscentos e Cinco reais e sessenta e dois Centavos),
para atendimento de despesas destinadas a implantação do
Centro de Convivência do Idoso - Centro "CONVIVER", confor-
me termos do Convênio - Processo SEDS/Nº 1544/2013, firmado
com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social.
Parágrafo Único - Para cumprimento do Convênio acima descri-
to, arca o Governo Estadual através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social á realizar através de repasses finan-
ceiros que atende a Lei 4.320/64 - art. 43 item I e II que ora
denominados de SUPERAVIT FINANCEIRO o valor de R$
150.000,00, e o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) que ora
denominados de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, totalizando o
valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)  e da
contrapartida no valor de R$ 143.605,62 (Cento e Quarenta e
Três Mil, Seiscentos e Cinco reais e Sessenta e Dois Centavos),
oriundo de recursos próprios da municipalidade, na conformida-
de da funcional programática e modalidade de aplicação deta-
lhada abaixo:

Artigo 2º - Os recursos orçamentários que deverão suportar as
despesas decorrentes da contrapartida do município virão da anu-
lação parcial das despesas do orçamento vigente conforme manda
o art. 43, item III da Lei 4.320/64, conforme detalhado abaixo:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.954, de 29 de setembro de 2015
(Altera o art. 146 da lei Municipal nº 315, 23 de maio de 1995 e

dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 13/2015)
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 alterado o artigo 146, da Lei Municipal nº 315, de 23
de maio de 1.995, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 146 - Os adicionais de insalubridade e de periculosidade
serão calculados em percentuais que incidirão sobre a Referên-
cia/Padrão 01 (Um) - Inicial da escala de vencimento dos servi-
dores municipais, no caso do exercício de atividades insalu-
bres, e ou perigosas.".
Art. 2º - Os graus de exposição do servidor a agentes físicos,
químicos e biológicos, bem como, quais são as funções, cargos
e empregos considerados insalubres, e ou perigosos serão re-
gulamentados por Decreto, no prazo de até 30 (trinta) dias, a
partir da vigência da alteração disposta no artigo anterior.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei corre-
rão por conta de dotação orçamentária própria do respectivo
orçamento do ano de 2016.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

OUVIDORIA MUNICIPAL
Um canal de diálogo entre a

prefeitura e o cidadão.
Exerça sua cidadania.

Tel. (14) 3711-2500

Lei nº 1.955, de 29 de setembro de 2015
(Autoriza o Executivo Municipal a receber doação de veículo,

e dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 120/2015)
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
Artigo 1º - Fica autorizado ao Executivo Municipal a receber
doação de motoneta da Sra. LÁZARA DE LOURDES DE SOUZA,
brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 020.987.118-08, residente
e domiciliada nesta cidade e Comarca de Avaré, Estado de São
Paulo, na Rua Dona Carmem Dias Farias nº 3200, nos termos da
descrição abaixo:-
Motoneta Honda C100 BIZ Gasolina 2002/2003, vermelha, Placa
DBR 8341/SP, chassi 9C2HA07003R010779.
Artigo 2º - O bem móvel doado deverá ser entregue à adminis-
tração pública, livre e desembaraçado de qualquer restrição
administrativa ou judicial.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 4.320, de 28 de setembro de 2015.
((Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Art. 1º. Fica denominada Estrada Municipal AVR 050 (Estrada da
Serra Velha), a via pública rural situada neste Município de Avaré,
que inicia no Loteamento Terras de São José e termina nas
proximidades do Hotel Península.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.321, de 28 de setembro de 2015.
(Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Art. 1º. Fica denominada Estrada Municipal AVR 273 (Estrada do
Pico Alto), a via pública rural situada neste Município de Avaré,
que inicia na AVR 030 - Estrada da Ponte Alta e termina na
Fazenda Guarujá.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.322, de 29 de setembro de 2015
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 12/2015)
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- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autoriza o lan-
çamento no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIO-
NAL ESPECIAL no valor de R$ 393.605,62 (Trezentos e Noventa
e Três mil, Seiscentos e Cinco reais e sessenta e dois Centa-
vos), para atendimento de despesas destinadas a implantação
do Centro de Convivência do Idoso - Centro "CONVIVER", con-
forme termos do Convênio - Processo SEDS/Nº 1544/2013, fir-
mado com o Governo do Estado de São Paulo através da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social.
Parágrafo Único - Para cumprimento do Convênio acima descrito,
arca o Governo Estadual através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social á realizar através de repasses financei-
ros que atende a Lei 4.320/64 - art. 43 item I e II que ora denomina-
dos de SUPERAVIT FINANCEIRO o valor de R$ 150.000,00, e o
valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) que ora denominados de
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, totalizando o valor de R$
250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)  e da contrapartida
no valor de R$ 143.605,62 (Cento e Quarenta e Três Mil, Seiscen-
tos e Cinco reais e Sessenta e Dois Centavos), oriundo de recur-
sos próprios da municipalidade, na conformidade da funcional
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:
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Artigo 2º - Os recursos orçamentários que deverão suportar as
despesas decorrentes da contrapartida do município virão da anu-
lação parcial das despesas do orçamento vigente conforme manda
o art. 43, item III da Lei 4.320/64, conforme detalhado abaixo:

Artigo 3º - Este Decreto  entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETO Nº 4.323, de 30 de setembro de 2015
Autoriza a liberação de adiantamento para cobrir despesas
cartoriais, administrativas e outras correlatas à Procuradoria

Geral do Município..

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a liberação de até R$ 5.000,00 (Cinco
Mil Reais), a título de adiantamento para cobrir despesas judici-
ais, cartoriais, administrativas e outras correlatas à Procurado-
ria-Geral do Município.
§ 1º - A presente autorização aplica-se apenas ao exercício de
2015 e poderá ser utilizada somente para cobrir as custas com
diligências de processos de execuções fiscais.
§ 2º - O valor liberado terá o prazo para aplicação até 15/12/2015.
§ 3º - A prestação de contas deve ser realizada impreterivelmente
até 20/12/2015.
§ 4º - Os demais trâmites da solicitação até a conclusão da
prestação de contas deverão seguir o disposto no Decreto nº.
2.283/09.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), 30 de se-
tembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n.º 4.325, de 30 de setembro de 2015.
(Reorganiza o Conselho Municipal da Saúde)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:-
Presidente - JOSÉ ROBERT O PASCON
Vice-Presidente - Dr . PAULO MASSUD
1ª Secretária: MARIA ÁGUEDA DELIN
2ª Secretária - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES
Conselheiros Titulares
1 - Isabel Cristina Silva Oliveira
Representando da Gestão - Vigilância Sanitária Municipal
2 - José Roberto Pascon
Representante de Prestadores de Serviços de Saúde em Enti-
dade Filantrópica - Santa Casa de Misericórdia
3 - Dr. Paulo Massud
Representante dos Prestadores de Serviços de Saúde em Enti-
dade com Fins Lucrativos - Unimed
4 - Denise Cristina de Oliveira Lopes
Representante dos Trabalhadores da Saúde - Secretaria Muni-
cipal da Saúde
5 - Maria Alarcão Duarte de Oliveira Silvestre - Secretaria Muni-
cipal da Saúde
Representante dos Trabalhadores da Saúde
6 - Dr. Leopoldo Ferraro Almeida - Secretaria Municipal da Saúde
Representante dos Trabalhadores da Saúde
7 - Orlando Cruz Deolin
Representante dos Usuários - Lar São Vicente de Paula
8 - Jair Libâneo de Medeiros
Representante dos Usuários da Saúde - Indicação própria

09 - Edivaldo Pereira de Matos
Representante dos Usuários da Saúde - Indicação própria
10 - Wilson Roberto Franciso Masullo
Representante dos Usuários - Pastoral da Criança Paróquia Nossa
Senhora de Fátima
11 - Maria Agueda Belin
Representante dos Usuários - Indicação Própria
12 - Kátia Regina Fernandes
Representante dos Usuários da Saúde - Secretaria Municipal da
Educação
SUPLENTE
1 - Renata Alves Pismel de Toledo
Representando a Gestão  - Diretora da Atenção Básica Municipal
2 - Miguel Chibani Bakr
Representante de Prestadores de Serviços de Saúde em Enti-
dade Filantrópica  - Santa Casa de Misericórdia
3 - Dr. João Alberto Siqueira
Representante dos Prestadores de Serviços de Saúde em Enti-
dade com Fins Lucrativos - Unimed
4 - Maria Paola Romano Curiati
Representante dos Trabalhadores da Saúde - Secretaria Muni-
cipal da Saúde
5 - José Edson Oliveira Tenca
Representante dos Trabalhadores da Saúde- Secretaria Munici-
pal da Saúde
6 - Nanci Rodrigues Guimarães
Representante dos Trabalhadores da Saúde - Secretaria Muni-
cipal da Saúde
7 - Patricia Barbosa Anselmo Armando
Representante dos Usuários -  Lar São Vicente de Paulo
8 - José Eduardo Alves
Representante dos Usuários da Saúde - Indicação Própria
9 - Danilo Heitor Vieira Sorbo
Representante dos Usuários da Saúde  - Indicação Própria
10 - Tânia Mara de Souza
Representante dos Usuários da Saúde - Pastoral da Criança
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
  11 - Aparecida Alves Koch -
Representante dos Usuários da Saúde - Indicação Própria
12 - Katia Regina Fernandes
Representante dos Usuários - indicação Própria
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de setembro
de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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PORTARIAS

Portaria nº 7.881, de 21 de setembro de 2015.
Dispõe sobre exoneração de servidor público não aprovado

em avaliação de desempenho durante estágio probatório e dá
outras providências.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do art. 69 da Lei Munici-
pal nº 315/95;
CONSIDERANDO o inciso II, "a" do art. 110, da Lei Orgânica do
Município de Avaré;
CONSIDERANDO a conclusão do processo nº 005/2014, sobre
a avaliação de desempenho do servidor Flávio César da Silva,
homologado pela Portaria nº 003/15/EP, da Secretaria Municipal
da Administração, publicada na imprensa oficial do Município em
07/08/2015:
RESOLVE:
Art. 1º  Fica exonerado do cargo de guarda civil, o Senhor Flávio
César da Silva, matrícula 7711, RG nº 2986.66704.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Comunique-se.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), 21 de se-
tembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4324, de 30 de setembro de 2015
Regulamenta a Lei nº 1.011, de 13 de novembro de 2007, que
institui no Município de Avaré a Contribuição para Custeio do

Serviço de Iluminação Pública, e dispõe sobre o Fundo
Municipal de Iluminação Pública.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  O custeio dos serviços de iluminação pública, para
prover de luz artificial as vias e logradouros públicos na Estân-
cia Turística de Avaré, disposto na Lei nº 1.011, de 13 de novem-
bro de 2007 é regulamentado da forma prevista neste Decreto.
Art. 2º  Contribuinte é o proprietário, o titular de domínio útil ou o
possuidor, a qualquer título, de imóvel servido direta ou indireta-
mente pela iluminação pública, localizado dentro do perímetro
urbano da Estância Turística de Avaré.
Parágrafo único. Responde solidariamente pela contribuição de
que trata esta Lei, os locatários, sublocatários e os comodatários
de imóveis urbanos, beneficiados direta ou indiretamente pela
iluminação pública.

CAPÍTULO II
DO VALOR E DA BASE DE CÁLCULO

Art. 3º  O valor da Contribuição para o Custeio da Iluminação
Pública - CIP será fixo em moeda corrente, sendo lançado:
I - anualmente, pelo município, para os imóveis não edificados;
II - mensalmente, pela concessionária, para os edificados e ati-
vos em seu cadastro.
§ 1º  A CIP será calculada, dividindo-se o valor total da fatura
(VT) sobre o total das unidades de consumo (UCs), mediante a
aplicação sobre a base de cálculo com a seguinte fórmula:
CIP =  VT

 Ucs
§ 2º  Em relação aos imóveis edificados, o valor total da fatura
corresponderá àquele referente ao mês imediatamente anterior
ao lançamento.
§ 3º  Em relação aos imóveis não edificados, o valor total
corresponderá à soma das faturas dos meses relativos ao exer-
cício anterior.
Art. 4º  Sendo a CIP lançada com outra(s) cobrança(s), deverão constar
obrigatoriamente, os seus elementos indicativos do lançamento.
Art. 5º  Ficam isentos da contribuição de que trata a Lei nº 1.103/07:
I - Os contribuintes vinculados às unidades consumidoras clas-
sificadas como "tarifa social de baixa renda" pelo critério da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
II - Os contribuintes cadastrados nos programas sócias vincula-
dos à Secretaria Municipal do Bem Estar Social.
Art. 6º  A concessionária de energia elétrica é responsável pela
cobrança e recolhimento da Contribuição, devendo transferir o
montante arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especi-
almente designada para tal fim, sob pena de responder civil e
criminalmente pelo não cumprimento do aqui disposto.
§ 1º  A eficácia do disposto no "caput" deste artigo fica condici-
onada à manutenção do convênio firmado entre o Município e a
concessionária de energia elétrica, respeitadas, no que couber,
as determinações da ANEEL.
§ 2º  O Município, em razão das determinações da ANEEL é o
responsável pela substituição de lâmpadas em postes de vias e
logradouros da zona urbana, cabendo à concessionária a ma-
nutenção da rede de iluminação pública.
Art. 7º  O não pagamento da contribuição nos prazos e nas
condições desta lei, sujeitará o infrator à cobrança pelas vias
ordinárias.
Parágrafo único. O infrator ficará sujeito ainda a multa no importe de
2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, além da atualização
monetária pela UFMA - Unidade Fiscal do Município de Avaré.

Art. 8º  Aplicam-se à Contribuição para o Custeio da Iluminação
Pública, no que couber, as normas do Código Tributário Nacio-
nal, bem como toda legislação tributária municipal.
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Art. 9º. O Fundo Municipal de Iluminação Pública, instituído em
consonância com o artigo 9º da Lei nº 1.011, de 13 de novembro
de 2007, destina-se exclusivamente ao custeio do serviço de
iluminação pública.
Parágrafo único. O Fundo Municipal de Iluminação Pública terá
contabilidade própria, vinculada à Secretaria Municipal da Fa-
zenda, que registrará todos os atos a ele pertinentes.
Art. 10. Os recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública
serão depositados em conta especial, vinculada exclusivamen-
te ao atendimento de suas finalidades, mantida em instituição
financeira oficial.
Art. 11. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Iluminação
Pública:
I - as receitas decorrentes da arrecadação da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública, instituída pela Lei nº
1.011, de 13 de novembro de 2007;
II - as dotações orçamentárias próprias e créditos suplementa-
res a ele destinados;
III - os recursos de origem orçamentárias da União, do Estado e
do Município, eventualmente destinados à iluminação pública;
IV - as contribuições ou doações de outras origens;
V - os recursos provenientes de operações de crédito internas
ou externas;
VI - os recursos originários de empréstimos concedidos pela
administração direta ou indireta do Município, Estado ou União;
VII - juros e resultados de aplicações financeiras;
VIII - o produto da execução de créditos relacionados à Contri-
buição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.
Parágrafo único. Não será permitida a utilização dos recursos refe-
ridos neste artigo para quaisquer outras finalidades que não aque-
las estabelecidas na Lei nº 1.011, de 13 de novembro de 2007.
Art. 12. A gestão do Custeio do Serviço de Iluminação Pública
competirá à Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º  O saldo positivo apurado em balanço será transferido para
o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo.
§ 2º  O programa de gastos e investimentos e o balancete anual
do Fundo serão encaminhados anualmente à Câmara Municipal,
na forma de anexo da proposta de lei orçamentária.
Art. 13. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá editar outros
atos necessários ao cumprimento das disposições contidas
neste decreto.
Art. 14. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação..
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), 30 de se-
tembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DENUNCIE
VOCÊ SABIA QUE PARA TODO SERVIÇO TEM DE
SER EMITIDA UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO?

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

denuncia.fiscal@avare.sp.gov .br
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DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 16H

3711.2410
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AVARÉ, 154 ANOS

Uma série de 53 banners

fotográficos preenche as pa-

redes internas do Paço Muni-

cipal e integra a mostra "Ca-

minhos de Avaré", aberta no

último dia 25, como parte das

festividades dos 154 anos de

fundação da cidade.

A proposta é contar a histó-

ria da formação urbana de Ava-

ré através da reprodução de

páginas do Semanário Oficial

com textos publicados na colu-

na "Caminhos de Avaré" pelo

pesquisador Gesiel Júnior, des-

de janeiro do ano passado.

Os banners, patrocinados

No Paço, a mostra fotográfica
"Caminhos de Avaré"

por empresas e por cidadãos

que apreciam o tema, foram

elaborados pelo fotógrafo Edel

Coradi, da Avaré Color. "Nossa

proposta é manter a memória

municipal conservada através

de imagens inesquecíveis",

destaca o profissional.

A mostra poderá ser gra-

tuitamente vista pelo públi-

co até o próximo dia 22 de

outubro, no Paço Municipal,

durante o horário comercial.

LIVRO - "Caminhos de Ava-

ré", novo livro do cronista Ge-

siel Júnior, impresso pela Edi-

tora Gril, foi lançado no últi-

mo dia 25, pelo autor na aber-

tura da mostra de banners. Ele

doou exemplares para o acer-

vo da Biblioteca Municipal,

onde associados poderão re-

tirá-los para leitura.

Após a execução de um
mutirão no Balneário Costa
Azul no final do mês de setem-
bro, a Prefeitura através da
Secretaria de Serviços progra-
mou para o próximo dia 8,
quinta-feira, nova ação de lim-
peza no bairro às margens da
Represa Jurumirim. Os traba-
lhos ocorrerão das 8h às 16h.

Além do trabalho agenda-
do para o mês de outubro, a
pasta organizou um cronogra-
ma para retirada de galhada do
bairro. Os caminhões da Pre-
feitura estarão no bairro nos
seguintes dias: Outubro (dias
7,8, 21 e 22); Novembro (dias
4,5, 18 e 19); Dezembro (dias
2,3,16 e 17). Para ser retirada
pelos caminhões da Prefeitu-
ra, a galhada deverá ser depo-
sitada em frente às residênci-
as e comércios no dia anterior

Prefeitura vai reforçar
manutenção do Costa Azul

SERVIÇOS

às datas programadas.
 Para poda e corte de árvo-

res, o morador deverá solicitar
autorização prévia da Secreta-
ria de Meio Ambiente
(14.37112533). Sem apresenta-
ção do documento emitido pela

pasta, os servidores não pode-
rão atender tais solicitações.

Nos dias dos mutirões,
será executado um serviço
integrado de roçada e limpe-
za de áreas verdes e conser-
vação das vias do Balneário.

Casa de Artes e
Artesanato:
29 anos de trabalhos
manuais

A Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes

comemorou na sexta, 25, 29 anos de confecção de traba-

lhos manuais. Vinculada à Secretaria de Cultura, a casa inau-

gurada em 1986 oferece cursos e oficinas de artesanato.


