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SAÚDE

Vacinação contra poliomelite e sarampo

começa neste sábado
Campanha vai até o dia 28 em todas as unidades de
saúde. Meta é vacinar cerca de 6 mil crianças com
idade entre 6 meses e 5 anos. Página 9

MÚSICA

FAMPOP terá
Alceu Valença, Paulinho
Moska e homenagem a
Dori Caymmi
Evento começa na quinta, dia 13.                   Páginas 10 e 11

MEIO AMBIENTE

Arborização garante
diversidade de

espécies em praças
Página 9

AGRICULTURA

Prefeitura
conquista
verba para

recuperação de
estradas

rurais
Página 3
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

30/11/14 A 05/11/2014

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

08 Bem Vindo Turista! 9h PIT
08 IV Festival de Choro de Avaré 17h30 Mercado Municipal
08  IV Festival de Choro de Avaré 20h30 Clube Avareense de Cinema (CAC),
08  IV Festival de Choro de Avaré 22h30 Clube do Choro, Largo São Bene

dito nº 100
08 Vacinação contra Paralisia Infantil e 8h às 17h Todas unidades de Saúde

Sarampo
09 Viva o Largo São João 19h30 Largo São João
13, 14, 15          32ª Fampop 21h Concha Acústica

MARIA PERA AGUILLAR
*13/08/1927 +30/10/2014
EXPEDITO DOS SANTOS FIGUEIRA
*10/05/1954 +31/10/2014
LOURDES CASTANHEIRA DA SILVA
*12/11/1927 +01/11/2014
MARIA DAVIS BUENO
*02/11/1925 +04/11/2014
CARMEM JUNQUEIRA ALVES
*02/05/1922 +03/11/2014
NORMA BRISOLLA FORTE
*25/08/1930 +04/11/2014
MARIA DE LOURDES PIMENTEL
*24/01/1930 +04/11/2014
FRANCISCO FIGUEIREDO DE SALES
*07/09/1972 +04/11/2014
MARGARIDA MARIA ABREU GIL FERREIRA
*08/07/1941 +04/11/2014
MARIA MURBACH LEMES
*04/10/1931 +05/11/2014

A FREA está com inscrições para seu vestibular
para os cursos de Artes, Ciências Biológicas, Edu-
cação Física (Licenciatura e Bacharelado), História,
Letras, Matemática, Pedagogia e Química.

O exame acontece no dia 30 de novembro. A
inscrição tem uma taxa de R$ 15 e deve ser efetu-
ada no site www.frea.edu.br.

Outras informações pelo telefone (14) 3711-
1828 ou na própria instituição que fica na Praça
Prefeito Romeu Bretas, 163.

VESTIBULAR

Instituições de Ensino estão
com inscrições abertas

Instituto Federal
Encerram-se no próximo dia 19 as inscrições

para o processo seletivo - 1º semestre do Insti-
tuto Federal São Paulo (IFSP), Campus Avaré. As
vagas são para os cursos técnicos gratuitos de
Administração, Agroindústria, Eventos, Lazer e
Mecatrônica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente
pelo site www.ifsp.edu.br/processoseletivo. A
prova será no dia 14 de dezembro.

O IFSP, Campus Avaré, fica na Avenida Pro-
fessor Celso Ferreira da Silva, 1333, Jardim Eu-
ropa.
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AGRICULTURA

para recuperação de estradas rurais
Avaré conquista R$ 20 mil

Na quarta-feira, 5 de no-
vembro, foi assinado con-
vênio na Secretaria de Es-
tado de Agricultura e Abas-
tecimento, conquistando
para Avaré um repasse de
R$ 20 mil que será aplicado
na recuperação de trechos
críticos das estradas rurais.

O convênio foi através do
Sistema Estadual Integrado

Cidade também foi contemplada com uma ponte metálica que beneficiará o Bairro dos Ferreiras

de Agricultura e Abasteci-
mento (SEIAA), que tem
como objetivo a união de
esforços entre estado e
município no sentido de fo-
mentar o desenvolvimento
da atividade agropecuária
da cidade. Cabe ao municí-
pio a cessão de servidores
que ficarão à disposição do
estado, com a finalidade de

atender aos produtores ru-
rais.

Ponte Metálica
Na ocasião, também foi

assinado convênio do Progra-
ma Pontes Metálicas, em
que o município receberá
uma ponte de 6 metros de

A Unidade Móvel do
Poupatempo do Produtor
Rural estará em Avaré de
17 a 21 de novembro no
Largo do Mercado, das 10h
às 16h. A unidade Móvel é
um posto avançado de in-
formação e prestação de
serviços da Secretaria de
Estado da Agricultura e
Abastecimento.

O objetivo da ação é ori-
entar o produtor rural so-
bre alternativas rentáveis
de produção, agregação de
valor e de mudança tecno-
lógica, de modo a incre-
mentar a renda e a geração
de emprego em cada região
por meio do aumento da
produtividade.
Cadastro Ambiental Rural

Na Unidade Móvel, o
produtor rural terá a opor-
tunidade de efetuar o Ca-
dastro Ambiental Rural
(CAR) de sua(s)

Poupatempo Rural
fará plantão no Largo

do Mercado
propriedade(s). O CAR é
obrigatório e de responsa-
bilidade única e exclusiva
de cada proprietário ou
possuidor rural. Seu pre-
enchimento deve ser fei-
to exclusivamente através
do endereço eletrônico
www.ambiente.sp.gov/
car, no qual pode-se aces-
sar também o manual pas-
so a passo sobre como
fazê-lo, além de outras in-
formações.

O cadastro é necessário
para o acesso às vantagens
do Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA), do
Governo do Estado, em
eventuais pedidos de auto-
rização ambiental e licen-
ciamento de empreendi-
mento no imóvel, e para
concessão de crédito agrí-
cola. O prazo para este ca-
dastro vai até 6 de maio de
2015.

comprimento que será insta-
lada sobre o ribeirão Cabiú-
na, no Bairro dos Ferreiras, na
estrada vicinal AVR 336.

A Prefeitura de Avaré,
através da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente,
retomou sua participação
no Programa Município Ver-
deAzul  (PMVA), inciativa da
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente (Sema) que
tem o objetivo de estimu-
lar o desenvolvimento de
uma agenda ambiental mu-
nicipal. Importante ferra-
menta de gestão ambiental
para a cidade, o programa
cria condições de oferecer
uma avaliação do desem-
penho de Avaré nesta área.

Resultado do trabalho
de reestruturação e fortale-
cimento da equipe técnica
da pasta municipal do Meio
Ambiente, a adesão ao pro-
grama incluiu a participação
dos servidores da secreta-
ria em capacitações presen-
ciais e videoconferências
sobre o desenvolvimento
das 10 ações do PMVA: Es-
goto Tratado, Resíduos Só-
lidos, Biodiversidade, Arbo-
rização Urbana, Educação
Ambiental, Cidade Susten-
tável, Qualidade do Ar,

MEIO AMBIENTE

Avaré retoma participação no
Programa Município VerdeAzul

Gestão das Águas, Estrutu-
ra Ambiental e Conselho
Ambiental.

Retrospecto
Em 2009, primeiro ano da

participação de Avaré, o
município classificou-se em
39º lugar com uma pontua-
ção de 89,57. No ano se-
guinte, sua pontuação caiu
para 72,03, ficando em 198º
lugar. Em 2011, ganhou po-
sições no ranking, sendo o
68º município com 86,06
pontos. Em 2012 e 2013,
Avaré não participou.

Na retomada deste tra-
balho, a Sema enviou o re-
latório de Gestão Ambien-

tal com todos os documen-
tos comprobatórios exigi-
dos. Agora, a equipe da Se-
cretaria de Estado do Meio
Ambiente avaliará e classi-
ficará os municípios partici-
pantes de acordo com as
respectivas pontuações, di-
vulgando o ranking 2014.
Avaré já está traçando as
suas metas para o próximo
ano na busca da consolida-
ção de um sistema de ges-
tão ambiental municipal
eficiente e com melhorias
contínuas.

 VerdeAzul
O PMVA visa o desenvol-

vimento da gestão ambien-
tal composta por objetivos
e metas de curto, médio e
longo prazos, abordando as
suas 10 diretivas. As ações
são os instrumentos de re-
ferência tanto para os téc-
nicos municipais como para
a equipe do PMVA, pois
apresentam os indicadores
e a forma como as informa-
ções devem ser apresenta-
das e comprovadas à Secre-
taria de Estado do Meio
Ambiente.
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
 APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento de:
OSWALDO MOREIRA
EUGENIO CAETANO GARBIN
ELI DAS GRAÇAS SOUSA

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, quanto são e quem os Engenheiros que
ocupam cargos efetivos e comissionados na Prefeitura.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio da Secretaria da
Saúde informe a esta Casa de Leis, quem é o responsável pelo contrato
do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Segurança Pública - GAMP.
O responsável dá plantão no Pronto Socorro Municipal. Quem é o (a)
Diretor (a) do Pronto Socorro Municipal, qual a carga horária do(a) mesmo(a).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, se o município cumpriu a Resolução do
CONAMA Nº 273 - Conselho Nacional do Meio Ambiente - e a Resolução
SMA Nº 5 - da Secretaria do Meio Ambiente que prevê a obrigatoriedade do
licenciamento ambiental para todos os postos de combustíveis e se os
tanques de combustíveis subterrâneos instalados na Garagem Municipal
já estão adequados a  UL 1746, NBR 13.785 da ABNT(Brasil).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, 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 integral do contrato celebrado com a
Empresa GAMP- Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Segurança
Pública, em regime EMERGENCIAL.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos, "VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES" Aos Senhores Gabriel Guerra e Clóvis
Antônio Guerra, responsáveis pela Rádio Avaré AM, que comemorou no dia
26 de outubro p.p  seu Sexagésimo Sexto aniversário de fundação.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Trans-
portes João José Dalcim e ao Conselho Municipal de Trânsito para que infor-
mem a esta Casa Legislativa a respeito da resolução Nº 336/09 do Conselho
Nacional de Transito (CONTRAN) que alterou a resolução Nº 39/98 do mesmo
órgão, tornando proibido o uso de sonorizares. Diante disso indagamos:
1- Existem ondulações transversais em vias urbanas de Avaré?
2- Existe sinalização antes desses obstáculos de redução de volocidade?
3- Os sonorizadores que por ventura estejam em desacordo com a reso-
lução Nº 39 do CONTRAN, serão retirados?
Resolução Nº 39/98 com as alterações da Resolução 336/09 Art. 2º As
ondulações transversais devem ser utilizadas em locais onde se pretenda
reduzir a velocidade do veículo, de forma imperativa, principalmente
naqueles onde há grande movimentação de pedestres. Parágrafo único. É
proibida a utilização de tachas e tachões, aplicados transversalmente à
via pública, como redutor de velocidade ou ondulação transversal. Art. 6º
Os sonorizadores só poderão ser instalados em vias urbanas, sem
edificações lindeiras, e em rodovias, em caráter temporário, quando hou-
ver obras na pista, visando alertar o condutor quanto à necessidade de
redução de velocidade, sempre devidamente acompanhados da sinaliza-
ção vertical de regulamentação de velocidade.
Parágrafo único. É proibida a utilização de tachas e tachões, aplicados
transversalmente à via pública, como sonorizadores. Em anexo: RESOLU-
ÇÃO Nº 39/98, RESOLUÇÃO Nº.336 DE 24 NOVEMBRO DE 2009, ART.94
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. JUSTIFICATIVA: Moradores
próximos aos sonarizadores instalados se queixam do barulho produzido
com a passagem dos veículos que não diminuem a velocidade. Cientificar
o sr O Sr Luiz Fernando Vicentini, morador da rua Minas Gerais, nº 1836
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho para que estude e informe a esta Casa Legislativa sobre a possibi-
lidade do Governo criar um portal na Internet nos moldes do sistema
ÁGORA RIO DESAFIO, site que estimula o cidadão a interagir e participar
de discussões, debatendo alternativas para melhorar a cidade e a vida
dos cidadãos. Link https://desafioagorario.crowdicity.com/ JUSTIFICATI-
VA: Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam para discutir a cidade e as
políticas nas praças públicas, chamadas de Ágoras. No mundo moderno,
a internet é a nossa praça e o um canal da Prefeitura de Avaré para
debater prioridades pode tornar a cidade melhor! Nesse canal direto entre
o cidadão e o Governo é possível colher importantes sugestões, aproxi-
mar o Governo dos cidadãos e das entidades e proporcionar um diálogo
próspero e dinâmico, promovendo a interação, a saudável discussão e
compartilhando ideias e decisões de interesse público.

-A Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da Educação, Lúcia Hele-
na Lélis Dias, e a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da Saúde,
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar, reiterando os requerimen-
tos 0131/2013, N°132/2013, para que informem a esta Casa Legislativa,
se existe a realização de exames para identificar diabetes nos alunos da
rede municipal de ensino, conforme determina a lei municipal sob nº 511/
2003, e para adequação nutricional dos alunos com essa patologia. Em
anexo, lei municipal 511/2003. JUSTIFICATIVA: No inicio do ano passado,
foi sugerido através de requerimento uma ação em conjunto entre as
Secretarias de Educação e Saúde para detecção, encaminhamento e
tratamento das crianças portadoras de diabetes, tanto no âmbito dos
Postos de Saúde como na Rede Municipal de Ensino. Insistimos nessa
proposta por entende-la de relevante importância para a saúde de nossas
crianças.
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que informe a esta Casa Legislativa de quem é a responsabi-
lidade da instalação de energia elétrica no Bairro Terra de São Marcos,
especificamente na quadra 66, casa n° 10. JUSTIFICATIVA: O Sr. José
Orlando Arruda é morador do bairro e há muito espera pela instalação de
energia elétrica em sua quadra.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré/SP., Senhor PAULO DIAS NOVAES FILHO,
por meio da Secretaria do Meio Ambiente, para que realize plantio de
mudas de árvores para sombras e árvores frutíferas em áreas urbanas
que tenham o espaço disponível para esse fim. Justifica-se tal propositura,
pois este tipo de ação colabora com a melhoria da qualidade do ar, redução
da poluição sonora, redução do consumo de energia e aumento do confor-
to térmico nos centros urbanos, sem considerar os benefícios estéticos e
psicológicos que a paisagem natural promove nas pessoas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado a SABESP, para que tome providências
quanto ao vazamento de esgoto na Travessa Silvio Sales, atrás do Centro
Avareense. Justifica-se tal solicitação, pois vários moradores dessa loca-
lidade reclamam deste vazamento.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito), para que seja estudado por meio da secretaria competente, a
possibilidade de melhorar a sinalização  e instalação de redutor de veloci-
dade  e pintura da faixa de pedestres, no cruzamento da Rua Bahia com
a Rua Lineu Prestes. JUSTIFICATIVA: O referido pedido foi apresentado
por munícipes que encontram dificuldades ao atravessar a citada via,
lembrando que fica próximo à escola, e nos horários de entrada e saída da
mesma, muitos alunos seguem a pé, em direção ao Bairro Brabância e o
risco de acidentes é eminente.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito), para que seja estudado por meio da secretaria competente, a
possibilidade de melhorar a sinalização  e instalação de redutor de veloci-
dade com urgência, na Av. Salim Curiati, próximo ao nº 1591, (Associação
"O Bom Samaritano"), no bairro Santa Elizabeth.  JUSTIFICATIVA: O
referido pedido foi apresentado por moradores daquele bairro ou que por ali
trafegam, tendo em vista a risco eminente de acidentes naquele percurso
como já registrado, pela alta velocidade desenvolvida naquela via, com o
fato novo que pode agravar ainda mais a situação, que é  aumento do
fluxo de veículos após a inauguração do novo bairro residencial, Mario
Emílio Bannwart, sendo a principal via de acesso do mesmo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito), para que seja  providenciado estudo no sentido de melhorar o
fluxo da rotatória da Av. Pinheiro Machado com a Rua Lineu Prestes.
JUSTIFICATIVA: O referido pedido foi apresentado por moradores, comer-
ciantes e usuários daquela via, pelos constantes acidentes  já ocorridos,
portanto necessitando  que medidas sejam tomadas, uma vez que a
permissão para estacionar no entorno da mesma torna-se um agravante.
Como sugestão, que sejam ouvidos os moradores daquela localidade,
principalmente os comerciantes.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da
Secretaria Municipal da Educação, nos informe, o motivo pelo qual a
Escola Suleide Maria do Amaral Bueno, não esta aceitando matricu-
lar crianças que residem no bairro Vila Esperança. Justifica-se tal
propositura, as inúmeras reclamações de mães, que vão até a esco-
la matricular seus filhos e relatam não estão conseguindo matricula-
los, e não recebem nenhuma informação que justifique a não matri-
cula da criança.
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos
informe a previsão para a conclusão da ampliação da UFS DR. Aristides
Guerra de Aguiar, uma vez que, a previsão para a entrega da obra seria
para Junho/2014. Justifica-se tal propositura, as inúmeras reclama-
ções de munícipes que tem cobrado as melhorias necessárias para um
melhor atendimento.
-Que seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsi-
to, para que, nos informe da possibilidade de instalar placas de
trânsito informando que é proibido ultrapassar 200M antes da che-
gada do pontilhão vindo de Itatinga. Justifica-se tal propositura,
que muitos motoristas desconhecem a via e não tem conhecimento
do pontilhão, e fazem ultrapassagens perigosas e se expondo a
riscos de acidentes.

Benedito Braz Ferreira
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  a Gerência Divisional regional da Sabesp
de Avaré, para que por meio do setor competente realize conserto em
vazamento ocorrido no entroncamento das vias Rua Dr. Félix Fagundes e
Rua Antônio Gomes Amorin. Justificativa: Há um grande vazamento
neste entroncamento, onde a vazão de água é muito grande e isto tem
preocupado os moradores daquela região que pedem providência desta
honrosa instituição.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente estude a possibilidade de alteração para mão única na
Rua Bastos Cruz, no sentido Centro-Bairro. Justificativa: Muitos morado-
res e usuários desta importante via têm reclamado dos problemas causa-
do pelo tráfego nos dois sentidos e o uso de ambos os lados para estaci-
onar. Sendo assim pedem para que seja realizado estudo junto aos órgãos
competentes visando sua resolução .
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente envie a esta Casa de Leis relatório das ações culturais
previstas para a comemoração das festividades de natal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente estude a possibilidade de alterar o sentido da Rua Dr.
Romeu Bretas, para mão única. Justificativa: O trânsito intenso nesta via
pública tem causado transtorno aos moradores e usuários desta região.
Neste sentido a população reivindica que seja realizado estudo afim de
aplicar melhorias nas condições do tráfego local.

Carlos Alberto Estati
-Que seja oficiado à Empresa Brasileira de Correios e Telègrafos - EBCT,
por meio de seu gerente da CDD, para que informe a esta Casa de Leis se
já esta implantada à distribuição de correspondências no Residencial São
Rogério em nossa cidade, já que o bairro atende à Portaria nº 567 de 2011
do Ministério das Comunicações.
-Considerando que diversos moradores do Residencial São Rogério em
contato com este vereador tem informado quanto aos perigos e acidentes
de trânsito já acontecidos naquele residencial; Considerando que já se faz
um ano da inauguração do referido residencial; REQUEIRO à Mesa, após
ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado
ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para que informe a esta
Casa de Leis se existe data prevista  para a implantação de sinalização
viária (vertical e horizontal), no Residencial São Rogério em nossa cidade.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que  por meio da Secretaria
Municipal Competente informe a esta Casa de Leis os motivos que levam
essa Secretaria  a efetuar apenas 02  (duas) coletas de lixo semanais no
Bairro Terras de São José. JUSTIFICATIVA: Moradores do Bairro recla-
mam das coletas, dizendo ficar o lixo doméstico acumulado e sendo
revirado pelos animais, causando sujeira  e mau cheiro em todo o bairro.
-Considerando e-mail em anexo, recebido do Sr. Haroldo Borges Barcellos
morador de nossa cidade que relata problemas de saúde de sua esposa;
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiada a Secretária dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, Sra. Sandra Ribeiro Rosa Antonio,  para que informe a esta
Casa de Leis se sua Secretária tem conhecimento do caso relatado e em
caso afirmativo  qual providências estão sendo tomadas para solucionar
tal questão.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis
se esse Poder Executivo planeja rever o tributo como o ITBI - Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis do nosso município, visando inclu-
sive comparar os valores dos imóveis ao praticado  livremente no merca-
do imobiliário. JUSTIFICATIVA-SE a presente propositura diante das inú-
meras reclamações quanto ao imposto cobrado, e que tem forçado muitos
proprietários de imóveis a praticarem o conhecido "contrato de gaveta",
visando aguardar num futuro próximo uma redução do referido ITBI.

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao COMUTRAN- Conselho Municipal de
Trânsito, para que estude a possibilidade de implantar placa de "Proibido
Estacionar" em um dos lados da rua Luiz Pereira Dias, próximo à Ford
Marauto, tendo em vista que a referida via é mão dupla e o local é bem
movimentado, com fluxo intenso de veículos, e o estacionamento em
ambos os lados da via, vem ocasionando transtornos aos motoristas que
trafegam pelo local.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado à CPFL- Companhia Luz e Força Santa
Cruz, para que providencie em caráter de urgência, a reposição das
lâmpadas queimadas localizadas na rua Saul Bertolacini, confluência com
a rua Luiz Zanella. Justifica-se tal propositura a pedido de munícipes que
utilizam o local e alegam que a falta de iluminação pode ocasionar riscos
a segurança pública.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente,
nos informe sobre a viabilidade de eventual equiparação salarial do cargo
de Auxiliar de Dentista (nível 7), com o cargo de Auxiliar de Enfermagem
(nível 10). Justifica-se tal propositura, devido às exigências necessárias
para os Auxiliares de Dentista, que são as mesmas do Auxiliar de Enfer-
magem, sendo que a referência destes é nível 10. Cópia anexa.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
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Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente,
nos informe se não seria de competência do Município, a iluminação
pública da Avenida do Sabiá, localizada no loteamento Parque do Aruanã.
Justifica-se tal propositura, tendo em vista que os próprios moradores que
residem no local, compraram os "braços de luz", as lâmpadas, o suporte, o
reator,  pagaram pela mão de obra e ainda cedem energia das suas residên-
cias para iluminar as ruas do bairro,  de acordo com a matéria veiculada no
jornal A Voz do Vale, de 25 de outubro de 2014, Edição n°1161.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado à Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB,
para que atribuam medidas saneadoras a respeito da situação que se
encontra o riacho que corta o bairro Rancho Alegre, e avaliem o motivo do
intenso mau cheiro que predomina no local. Conforme fotos anexas,
observamos muitas manchas e espumas na água que pode ser proveni-
ente do esgoto que deve estar sendo despejado no local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Oficiado a Tatiana Capecci, presidente da Associação Beneficente
Oncológica Voluntários de Avaré (ABOVA) e extensivo aos demais mem-
bros da diretoria, os efusivos cumprimento deste Legislativo pela exce-
lência dos trabalhos e organização da campanha em combate ao câncer
de mama denominado "Outubro Rosa." Essa iniciativa merece desta
Edilidade uma mensagem de apoio e de aplauso pela excelência nos
trabalhos realizados não só atendendo nossa cidade, mas como a região
em um todo.
-Oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal, reiterando o Requerimento de numero 663/2014 que informe
qual o setor responsável pela manutenção das áreas confrontantes a
Avenida Governador Mário Covas, principal ligação da área urbana com o
Aeroporto Estadual, cujo estado de conservação não esta das melhores,
tomado pelo mato alto, comprometendo a visão e colocando em risco a
segurança dos motoristas, principalmente no trecho entre o Distrito Indus-
trial e o acesso a Emapa. Justificativa: Obtive a resposta que os imóveis
são privados e seus proprietários seriam notificados, mas depois de seis
meses nem uma providencia foi tomada e a situação do local continua
ainda mais precária.
-Oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal, reiterando o requerimento de numero 664/2014, que informe
quando será providenciada a extensão e implantação da iluminação públi-
ca no trecho final da área duplicada da Avenida Governador Mário Covas,
nas imediações do Centro Educacional Israel Dias Novaes (SESI), a falta
de iluminação no citado trecho não permite que o motorista, a noite, veja
com clareza a duplicidade das pistas, o que põe em risco a segurança dos
motoristas que trafegam no local. Justificativa: Obtive a resposta que o
requerimento seria enviado a CPFL, sem resposta da Companhia e com
a situação após seis meses continua a mesma reitero este requerimento.

Eduardo David Cortez
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Qual será o destino das
famílias, as quais vivem na favela da biquinha, que  não forma
comtempladas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Fede-
ral? Qual a postura do Governo Municipal em relação a essa situação?
Essas famílias carentes terão a infelicidade de ver as suas residências
demolidas? Qual a medida à Prefeitura Municipal tomará em relação a
essa comunidade? Requer ainda, por meio do setor competente, que tome
providências urgentes em relação à situação acima mencionada. Justifi-
cativa: O poder público precisa tomar alguma medida, pois essas famílias
carentes não podem ficar de pires na mão.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,   que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-
cipal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis  no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Por que o Bairro Jardim
Califórnia, encontra-se tão abandonado, sem a devida pavimentação das
ruas,  ausência de calçamentos, falta de limpeza, lixo em locais indevidos,
mato alto e animais peçonhentos? Requer ainda, por meio do setor com-
petente, que tome providências urgentes em relação à situação acima
mencionada. Justificativa: Tal propositura visa atender às reclamações
daquela comunidade, pois esta vem sofrendo bastante em relação a
ausência de infraestrutura e  do Poder Público no local.
 -REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,   que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-
cipal Paulo Dias Novaes Filho, e também à empresa de concessão públi-
ca  Multinacional Duke Energy Geração Paranapanema S/A, para que
informem  a esta Casa de Leis  no sentido de responder aos seguinte
quesitos :  Qual a estratégia o Poder Executivo e a empresa concessioná-
ria, estão adotando  em relação ao  combate ao baixo nível de água,  na
represa de Jurumirim? Qual medida o Poder Público deverá tomar nesse
aspecto? Requer ainda, por meio do setor competente, que tome provi-
dências urgentes em relação à situação acima mencionada. Justificativa:
Tal propositura visa esclarecer que o pouco volume de chuvas na região
de Avaré mudou a paisagem na Represa de Jurumirim. O reservatório
está operando apenas com 25% da capacidade. A barragem, que tem
1.286 kms de margens, teve uma redução de aproximadamente quatro
metros abaixo do nível da água, devido as baixas chuvas do verão. Entre
as mudanças estão o surgimentos de bancos de areia e o aparecimento de
troncos, sendo que estes causam grandes danificações em embarca-
ções, apresentando muitas dificuldades nas navegações, principalmente
em duas marinas, as quais operam na cidade de Avaré. Sendo que os
hotéis que funcionam na beira de represa também estão reclamando,
sentindo mudanças em relação a queda do número de turistas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,   que seja oficiado à Administração do Instituto do  Horto
Florestal, para que informe a esta Casa de Leis no sentido de responder
aos seguintes quesitos: Qual o motivo da mortandade de centenas de

lambaris, dentro das dependências internas do Horto Florestal  no Ribeirão
Lajeado? Como procedeu-se tal acontecimento? Qual a explicação a ser
dada pela atual Administração? Requer ainda, por meio do setor compe-
tente da Administração do Horto Florestal ou da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, que tomem providências previdentes e urgentes em rela-
ção à essa situação acima mencionada Justificativa: A informação cons-
tatada, segundo relatos de frequentadores ouvidos pelo Jornal à Comarca,
existe uma pequena barragem que é utilizada para captação de água pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conforme
atesta, uma placa afixada nos corredores. O fluxo da represa para o
córrego foi interrompido em função da demanda hídrica, o que teria causa
a morte das espécie. SEM OXIGÊNIO - Por meio de nota, a Sabesp
informou que realizou vistoria no lago do Horto Florestal na segunda-feira,
e não constatou vazamento de esgoto. `´ A Companhia esclarece que a
mortandade dos peixes é proveniente da falta de oxigenação da água,
devido ao longo período de estiagem. É um período de crise hídrica, uma
das piores da história, que tem causado a queda de vazão de níveis de
mananciais, córregos e lagos´´, Afirmou a empresa. Mesmo questionada
a empresa não comentou como funciona a captação de água no local e
não confirmou se o registro de mortes está ligado ao procedimento. `´ A
vazão está muito baixa, isto causa frequente morte de peixes nos rios por
falta de oxigênio, afirmou em nota o pesquisador científico Léo Zimback.
Segundo ele, o Instituto Florestal, nome oficial do Horto, informou que
assim que identificou o problema solicitou aumento de vazão a Sabesp,
também já encaminhou documentos solicitados pela companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Por que a Praça Pública
Duílio Contrucci Gambini, encontra-se tão abandonada, principalmente
em relação à falta de arborizações, iluminação pública urbana, ocorrências
de subtrações das fiações dos posteamentos e também ausência de uma
dispensa para guarnecer ferramentas e materiais de jardinagem? Por que
a coleta de resíduos não é realizada a tempo? Por que a Praça Duílio
Contrucci Gambini, conta com apenas 1 ( um ) funcionário, sendo que
este não conta com auxílio de colaboradores da municipalidade, ressaltan-
do ainda que este  valoroso funcionário, é responsável por mais 9( nove)
praças públicas, além da Avenida Espanha? Requer ainda, por meio do
setor competente, que tome providências urgentes em relação à situação
acima mencionada, principalmente a construção de uma dispensa para
guarnecer ferramentas e materiais de jardinagem. Justificativa: Tal
propositura visa atender às reclamações da comunidade, e principalmente
atender as reivindicações desse digno e operoso funcionário, o qual de-
senvolve o seu trabalho com dedicação e afinco.

Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Ilustre Secretário Municipal da Cultura
Senhor Gilson Câmara Filgueiras e o Conselho Municipal da Cultura, para
que informe a essa Casa de Leis, por meio de um relatório contendo:
A) Quais os prédios históricos tombados em nosso município;
B) Qual o processo de tombamento no âmbito municipal, estadual e federal;
JUSTIFICATIVA - As informações servirá para nortear algumas atividades
ligadas a Lei de Apoio a Cultura, que algumas entidades do município quer
desenvolver apoiando essa gestão na preservação das edificações históricas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  aos CORREIOS em nome do Senhor
Divinomar Oliveira da Silva - Diretor Regional de São Paulo - Interior, para
que aceite nossa sugestão na criação de selos comemorativos aos 100
anos da Artista Plástica Avareense e acima de tudo, brasileiríssima a Sra.
Djanira Mota, que sempre nos traz contentamento e orgulho elevando e
enaltecendo nosso município, nos remetendo a estância turística. JUSTI-
FICATIVA - A artista Djanira Mota tem vasto currículo, mas queremos
lembrar-se do centenário de sua vida e obras, que fazem parte de mostras
brasileiras pelo mundo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Senhor Diretor de Operações da SABESP,
para que envie a essa casa de Leis, um relatório analítico contendo:
A) Qual a autonomia de distribuição de água em Avaré, por consumo de
habitante;
B) Se há previsão de racionamento e quando será;
C) Qual a autonomia de tratamento de esgoto; e;
D) Qual o percentual de esgoto tratado;
E) Se existi um plano de proteção as águas;
JUSTIFICATIVA - Estamos vivendo momentos delicados diante dos raci-
onamentos e falta da água na distribuição em diversas cidades no estado
de São Paulo, e para que possamos no prevenir, planejar e investir,
precisamos de dados em mãos podemos pleitear emendas, para suprir
qualquer deficiência que o nosso município venha enfrentar.

Roberto Araujo
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor LAERCIO BARBALARGA
-Seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, ora concessionária pública de água e esgoto do município
de Avaré, para que informem efetivamente quando realizarão o conserto
na pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Versalhes - "Jardim
Europa II". Segue em anexo, fotos do citado local.
-Sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho e
o Secretário de Obras, Habitação e Serviços, Senhor Paulo Henrique
Ciccone, para que informem esta Casa de Leis se existe projeto de
escoamento com rapidez das águas pluviais que deságuam na galeria
existente na confluência da Avenida Paranapanema com a Rua Mario
Gomes Timóteo, entre a empresa Lajão - Materiais para Construção e os
moradores da "Vila do Sapo", que são os maiores atingidos durante as
fortes chuvas, pois o pouco que tem acabam perdendo durante as chuvas

torrenciais, além dos motoristas, que são surpreendidos pelo acúmulo de
água na pista de rolamento e acabam sofrendo avarias/danos em seus
veículos. É necessário urgentemente uma solução para o presente caso
que, diga-se de passagem, há décadas passa por esse problema, que
merece uma atenção especial por parte da Administração Municipal. Se-
gue em anexo, fotos do citado local.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora JOANINHA GUAZZELLI RAVEZINI, ocorrido
em Avaré, no dia 29 de Outubro 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. REQUEI-
RO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enluta-
da, através de sua esposo, Senhora Marco Antonio Ravezini, na Rua José
Euphásio Leal, nº 65 - Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os
sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso
acontecimento.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora LOURDES CASTANHEIRA DA SILVA, ocor-
rido em Avaré, no dia 01 de novembro 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 famí-
lia enlutada, através de sua esposo, Senhor Pedro Mariano da Silva, na
Rua Mato Grosso nº 2374 - Bairro: São Luiz, Avaré / SP, transmitindo-lhes
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo
infausto e doloroso acontecimento.
-Seja oficiado a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Básico e ao Comandante do Batalhão da Policia Militar de Avaré, para que
durante os finais de semana, realizem fiscalização e medição do volume
de som dos veículos que ficam parados na Praça da Paz e, sendo
constatado que ultrapassado o limite de tolerância estabelecido em legis-
lação, que sejam tomadas as providências necessárias.
-Oficiado ao Grupo CCR sobre a possibilidade realização de palestra de
prevenção de acidente com demonstração de primeiros socorros em
nosso município, a exemplo de iniciativas nessa modalidade que essa
companhia vem realizando em diversos lugares. Tomamos conhecimento
dessa prática e nos motivamos a solicitar tal serviço, posto que o objetivo
da empreitada, pelo que se soube, é mostrar aos motociclistas técnicas
de atendimento às vítimas de acidentes com moto, orientando sobre o
que não deve ser feito com o acidentado para evitar mais lesões à vítima
até a chegada de socorro especializado. Temos um contingente bastante
considerável de motos, motociclistas, motoboys e também expressivo
número de acidentes em nosso município, circunstância que nos motiva
a solicitar essa prestação de serviço público.
-Oficiada a DD. Senhora Dirigente de Ensino de Avaré, para que esclareça
se em nosso município é possível aos jovens estudantes participarem do
"Programa VENCE" do governo estadual. Consta que referido Programa
oferece diversas opções de cursos técnicos para que o jovem aprendiz
conclua o ensino médio e ainda se qualifique profissionalmente, podendo
optar por estudar com aulas no ensino médio e ensino técnico de forma
concomitante. Se positivo, pedimos nos esclareçam maiores detalhes,
como prazos de inscrições, escolas, público alvo, etc.
Se negativo, como poderíamos aderir a esse Programa?

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor
Competente, seja implantado no município o beneficio do IPTU Verde para
os proprietários que adotem medidas sustentáveis em seus imóveis.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio da Secretaria do
Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Comunicação realize uma
campanha de conscientização de uso da Água. Justifica-se tal propositura,
devido há escassez de água que várias cidades do Estado de São Paulo
inclusive a própria cidade de São Paulo vem enfrentado nos últimos meses,
devemos conscientizar os munícipes AVAREENSES, quanto ao uso ade-
quado da água, mesmo que nossa cidade no momento não corra o risco de
falta d'agua no momento, devemos pensar no futuro, afinal com a falta de
chuvas e o aquecimento global que tem como uma de suas consequências
á SECA, poderemos sim passar pelos mesmos problemas enfrentados por
cidades do Estado, por isso a conscientização por meios de campanhas e
incentivos, poderão amenizar problemas futuros.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor
Competente, disponibilize um funcionário para dar plantão no Cemitério
Municipal no período noturno, afim de coibir a  ação de vândalos no local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor
Competente, faça valer a Lei Nº 1237, de 26 agosto de 2009.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Para que através do setor competente disponibilize um ponto de embar-
que  e desembarque  para os pacientes  que vão ate o hospital da Unesp
Botucatu do bairro Residencial Mário Emílio Bannwart. Pedido da sr
Aparecida Oliveira, que utiliza desse transporte para tratamento no referi-
do hospital.
-Para que através do setor competente providencie com urgência  reparos
na  iluminação do campo Municipal de Avaré. Existem pontos de escuri-
dão, dificultando a prática de eventos esportivos noturnos e a prática de
caminhada de pedestres.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja  verificada por
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meio da secretaria competente,  qual o motivo da falta de coleta de lixo na
estrada dos "Três Coqueiros". JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi
apresentado por moradores daquele bairro ou usuários da referida estrada,
que se deparam com o lixo espalhado pela mesma, principalmente com a
inauguração do novo bairro, demonstrando segundo os munícipes falta de
planejamento, cujo acúmulo de lixo acaba por atrair ratos, baratas, e se
tornam um problema de saúde pública.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja  verificada por
meio da secretaria competente, a possibilidade de instalação de "Acade-
mia ao Ar Livre" em uma das praças do Jardim Europa. JUSTIFICATIVA:
A presente indicação foi sugerida por moradores daquele bairro, principal-
mente idosos que fazem caminhada e consideram de grande importância
a instalação da mesma.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja  verificada por meio
da secretaria competente,  a possibilidade de reparo  urgente no leito
carroçável da Rua Amazonas com a Av. João Victor de Maria, uma vez que
as lajotas se soltaram,  e estão empilhadas no meio da rua, sem  sinaliza-
ção. JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresentado por moradores
daquele bairro ou que por ali trafegam, uma vez que o risco de acidente é
uma constante, devido ao grande fluxo de veículos que por ali trafegam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja  verificado por meio
da secretaria competente,  a  possibilidade de deslocar um guarda municipal
para o Terminal Urbano. JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresenta-
do por munícipes, principalmente idosos que tem dificuldade para embar-
que e desembarque, até mesmo para cruzar a via dentro do terminal

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência sina-
lização de chão e placas de pare, em todas as ruas do bairro Jardim
Paraíso. Justifica-se tal propositura, as inúmeras reclamações de mora-
dores, que relatam o aumento do fluxo de veículos com a inauguração do
Residencial Mário Emílio Bannwart, e com a falta de sinalização têm
ocorrido acidentes.
-Por meio do setor competente, providencie a retirada de entulhos na Rua
Antônio Murakoshi altura do nº 18 no Bairro Vila Operária.
-Por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável
na Rua Rio de Janeiro em frente ao nº 460 no bairro Jardim América. Uma
vez que, o calçamento esta afundando e tem dificultado o trânsito no local.
-Por meio do setor competente, nos informe a possibilidade de se cons-
truir um muro de proteção no córrego do Curtume, na Rua Saul Matheus
Bertolaccine ao lado do Campo São Pedro. Justifica-se tal propositura, a
solicitação de pais que relatam o medo dos seus filhos brincarem por ali,
devido à falta de proteção. Pais relatam que duas crianças caíram ali e por
sorte não se machucaram gravemente.
-Por meio do setor competente, estude a possibilidade de disponibilizar em
caráter de urgência latões de lixo em todas as ruas do Residencial Mário
Emílio Bannwart. Justifica-se tal propositura, as inúmeras reclamações de
moradores, que alegam não estarem tendo onde depositarem o lixo, uma
vez que, não está sendo feita a coleta diária.

Benedito Braz Ferreira
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar conserto em trecho da rua
Álvaro Lemos Torres,  no bairro Brabância.

Carlos Alberto Estati
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que  por meio de
Secretaria Municipal Competente, providencie a recuperação do leito
carroçável em asfalto da rua Rio de Janeiro em frente ao nº 953 - (centro).

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie a implantação de boca de lobo para sanar o
problema de alagamento no terreno localizado  na avenida Espanha,  pró-
ximo ao n°975,  tendo em vista que no local existe um ponto de ônibus, e
quando chove a enxurrada alaga a calçada, impossibilitando os pedestres
de aguardarem o transporte com segurança. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, estude a possibilidade de reimplantar os aparelhos de ginás-
tica na praça Almirante Tamandaré, localizada em frente a Igreja Santa
Edwiges. Justifica-se tal propositura, a pedido de moradores do local que
utilizavam a academia mais devido a ação de vândalos, os aparelhos
foram removidos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, estude a possibilidade de construir um refeitório no Campo
do Fluminense, bem como providencie o corte das árvores lá localizadas,
e melhorias no vestiário.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência, as seguintes melhorias
na praça Vereador Duilio Contrucci Gambini, localizada no bairro Avaré I:
1) A reposição das lâmpadas queimadas e quebradas;
2) A fiação dos postes de luz que se encontram em manutenção já algum tempo;
3) A remoção do mato e terra localizado no passeio público.
Justifica-se tal propositura a pedido de moradores, que alegam que a praça
está abandonada, durante a noite sem nenhuma iluminação, colocando em
risco a segurança dos munícipes que ali residem. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor

competente, providencie em caráter de urgência, a remoção do entulho
localizado na rua Wilson Sabino de Godoy, próximo a praça Vereador Duilio
Contrucci Gambini, no bairro Avaré I. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, realize a remoção dos tocos localizados em toda a orla da
Represa Jurumirim, principalmente no Camping Municipal. Justifica-se tal
propositura para proporcionar maior segurança aos banhistas, pois muitos
dos tocos são pontiagudos, podendo ocasionar acidentes graves, sobre-
tudo com os motoristas de barcos e Jet Sky, conforme matéria veiculada
no jornal A Voz do Vale, de 25 de outubro de 2014, edição n°1161.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente, providencie com urgência estudos
para a instalação de redutor de velocidade na pista de rolamento das
principais ruas do conjunto habitacional Mario Banward: Rua Vilma Ferreira
Valente, Rua José Salim Curiati, Rua Hélio Cruz Pimentel, Rua Muntaha B.
Urrêa e Tereza Lobo Catib.
-Que por meio do setor competente, providencie com urgência a instala-
ção de redutor de velocidade na pista de rolamento da Rua Valdemar
Lopes Peres, seguindo a mesma medida de segurança que foram toma-
das na Rua Seme Jubran, ambas localizadas no bairro Jardim Paraiso.
Justificativa: Moradores reclamam que os motoristas passam conduzindo
seus veiculos em alta velocidade e que muitos evitam a Seme Jubran por
ter os redutores, dando preferencia a Rua Valdemar Lopes que ainda não
possui uma pista de rolamento com medida de segurança.

Eduardo David Cortez
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência uma filmadora, nas de-
pendências internas do Pronto Socorro Municipal. Justificativa: Tal
propositura visa trazer mais segurança aos funcionários, pacientes e as
pessoas que por ali passam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência as reformas do alambrado,
do muro do campo do Fluminense e agilização na  colocação  de4 ( quatro)
postes de iluminação. Justificativa: Tal propositura visa atender as recla-
mações dos atletas e também da comunidade, a qual é frequentadora
daquele local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência a reforma do Campo de
Futebol do Jardim tropical, principalmente nos alambrados, gramados,
vestiários, muros e além da manutenção periódica do local. Justificativa:
Tal propositura visa atender uma solicitação daquela comunidade, a qual
tanto vem reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência à retomada das Obra do
Calçadão do Bairro Costa Azul e também a manutenção geral do Bairro.
Justificativa: Tal propositura visa atender às reclamações da comunida-
de, a qual tanto vem reclamando e cobrando. Pois o verão está ingressan-
do, sendo que o local encontra-se bastante precário, em relação as ruas
esburacadas , matagal e à falta de iluminação pública urbana ou seja,
completamente inadequado para receber  os munícipes e principalmente
os turistas. (segue fotos em anexo).
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, seja estudada a possibilidade da iluminação do maior cartão
postal de nossa cidade, referindo-se à Ponte Carvalho Pinto, localizada na
Represa de Jurumirim. Justificativa: Tal propositura visa trazer mais se-
gurança à comunidade, principalmente motoristas e transeuntes, além do
embelezamento do local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, seja estudada a possibilidade da instalação de um terminal
de consulta no Cemitério Municipal. Justificativa: Tal propositura visa a
facilitação da localização dos lotes e jazigos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio setor
competente, seja estudada a possibilidade da colocação de pergolados
em relação as principais ruas do Cemitério Municipal. Justificativa: Tal
propositura visa trazer sombra no local, pois há muitas reclamações dos
munícipes e frequentadores nesse sentido, e também, a medida busca
um grande embelezamento ornamental.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que seja feito o reparo e a manutenção no RELÓGIO DE SOL.
JUSTIFICATIVA - O patrimônio público e cultural foi alvo de vandalismo
sendo arrancado seu ponteiro.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que seja feito a limpeza, manutenção e capinagem da Rua Carlos
Ramirez por toda a sua extensão. JUSTIFICATIVA - A rua apresenta más
condições por toda suas extensões.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, solicitando fiscalização sobre vendas de automóveis feito em lugares
públicos sem alvará, estabelecimento comercial e práticas clientelistas.
JUSTIFICATIVA - Essa reclamação parte dos comerciantes locais que
estão sentindo lesados por estarem cumprindo leis municipais e o suposto
comercio ilegal de automóveis estariam ofertando preços desleais pela
falta de cobranças de impostos.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, solicitar a manutenção da iluminação pública do Bairro Paraíso, no qual
se encontra em péssimo estado de conservação, tornando o bairro escuro
e propício a práticas de violência, colocando os moradores em risco.
JUSTIFICATIVA - conforme solicitação de moradores do Bairro, praticante
todo o bairro precisa de luminárias novas.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente providencie em caráter
de URGÊNCIA a retirada do excesso de algas, do lixo e o desassoreamento
no Lago Ornamental "Bertha Bannwart", que encontra-se inutilizado e aban-
donado pela atual administração, conforme matéria veiculada no Jornal
eletrônico "A Bigorna", que acompanha a presente indicação. Segue ane-
xo, fotos do citado local.
-Para que através do Departamento competente providencie em caráter
de URGÊNCIA o conserto do buraco localizado na Rua Rosa Figueiredo
defronte ao número 81 - Bairro: "Vila Martins", visto que vem causando
transtornos aos usuários da referida via.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, para que nos moldes de legislação exis-
tente na cidade de Viçosa(MG), cuja cópia acompanha este expediente,
seja disciplinado em nosso município a regulamentação para licenciamento
dos ciclomotores,  posto se tratar de matéria de competência do municí-
pio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. MANDADO DE SEGU-
RANÇA. VEÍCULO CICLOMOTOR. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA
LEGISLAR SOBRE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE CICLOMOTORES.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. Tratando-se de veí-
culo ciclomotor, a competência para legislar sobre o licenciamento e
registro do bem é municipal. Ausente regulamentação da matéria no âm-
bito do Município de Sapiranga, afigura-se descabida a apreensão do
veículo com base na infração contida no art. 230, V do CTB - ausência de
registro e licenciamento - pois inexistente o necessário ato normativo a lhe
dar suporte, emanado pelo ente público competente para tanto. Preceden-
tes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, FORTE NO ARTIGO
557, CAPUT, DO CPC.  (TJ-RS - AI: 70057002586 RS, Relator: Denise
Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 22/10/2013, Vigésima Segunda Câ-
mara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2013).
-Por meio do setor competente, providenciar manutenção na pista de skate/
Jardim Vera Cruz e iluminação durante a noite, para que os frequentadores
possam assim terem melhor visibilidade para a prática do esporte.
-Por meio do setor competente, providencie a remoção do entulho deposi-
tado no terreno, existente ao lado da Escola Professor Celso Ferreira da
Silva, bem como tome as devidas providências legais contra o descarte
irregular do resíduo, visto que moradores reclamam da irregularidade e
irresponsabilidade do ato acima narrado.
-Por meio do setor competente, providencie pintura de sinalização de solo
em frente a EMEB Professora  Maria Nazareth Pimentel.
-Por meio do setor competente, providencie instalação de abrigo (cobertu-
ra) e assento no ponto de ônibus, existente na Rua da Colina, defronte ao
número 722. O objetivo de tal propositura é atender à solicitação de
moradores que utilizam o transporte público e relatam a falta de estrutura
do referido ponto de ônibus.

CIRCULAR N º 39/2014 - DG     Avaré, 05 de novembro de 2.014.-

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

LEMBRETE
Estará presente o Sr . Luiz Eduardo Daruiz Côrrea, repre-
sentante da empresa VIVO, para explanar acerca dos
problemas técnicos enfrentados pela população na te-
lefonia móvel
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 10/11/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 10 de Novembro do
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a
seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 135/2014 - Discussão Única
Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre autorização para credenciamento de
Empresas sediadas em Avaré, para execução de serviços de
poda, transplante e supressão de espécime arbórea e demais
formas de vegetação.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 135/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(PARECER CONTRÁRIO) (vistas: Verª Bruna)
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 146/2014 - - Dis-
cussão Única - Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação da Lei Complementar nº 137,
de 30 de dezembro de 2010.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 146/2014 e
dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. (vistas Ver. Barreto)



 3. PROJETO DE LEI N.º 155/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento
de recursos financeiros destinados a realização da XXXII
FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 155/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 03/11/2014, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense
ao Doutor Nilson Calamita Filho e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 162/2014
Autoria: Verª. Bruna Maria Costa Silvestre
Assunto: Dispõe sobre a proibição do uso de grampo para fecha-
mento de embalagens que acondicionam produtos alimentícios no
âmbito do município de Avaré e adota outras providências.
" Projeto de Lei nº 163/2014
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Assunto: Institui no Município de Avaré o Projeto Praça Susten-
tável e dispõe sobre a obrigatoriedade da urbanização e manu-
tenção de praças e canteiros públicos por parte de contempla-
dos de concessão de áreas publicas.
" Projeto de Lei nº 164/2014
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Assunto: Estabelece critérios para elaboração de um Banco de
Dados que contenha informações sobre todas as solicitações
de exames requisitados pelos médicos da Rede Municipal de
Saúde, bem como sobre encaminhamentos para especialidades
e subespecialidades, solicitações de procedimentos cirúrgicos
e outras hipóteses diagnósticas
" Projeto de Lei nº 165/2014
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Assunto: Torna obrigatória avaliação médica para prática de
esportes de competição realizados em aulas de educação físi-
ca, torneios, campeonatos e demais competições nas escolas
da rede municipal e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 166/2014
Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo
Assunto: Cria o Programa de Coleta Seletiva para estabeleci-
mentos e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 167/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências. (MAREDU - Ind. e Com. de
Confecções Ltda)
" Projeto de Lei nº 168/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (COOMAPEIXE e Associação
dos Seis Bairros)
" Projeto de Lei nº 169/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo
Municipal firme convênio com a Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 170/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (JÓQUEI CLUBE DE AVARÉ)
" Projeto de Lei nº 171/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Art. 2º e o parágrafo 2º da Lei nº 1.790, de 29
de abril de 2.014, e dá outras providências (Programa Mais Mé-
dicos)
" Projeto de Lei nº 172/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secr. Mun. da Saúde - R$
6.431,66)

" Projeto de Lei nº 173/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secr. Mun. da Saúde - R$
160.000,00)
" Projeto de Lei nº 174/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secr. Mun. da Saúde - R$
7.970,75)
" Projeto de Lei nº 175/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secr. Mun. da Saúde - R$
2.970,75)
" Projeto de Lei nº 176/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras
para o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, e dá outras
providências
" Projeto de Lei nº 177/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a assinar Termo de
Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermé-
dio do "Corpo de Bombeiros" local, visando a contratação, trei-
namento e orientação de Guarda-Vidas Temporários, para "Ope-
ração Praia Segura", na orla da Represa de Jurumirim.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de  vale alimenta-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
aquisição de vale alimentação por meio de cartão magnético
para o funcionalismo público.
Fornecedor : Ecopag Adm. Cartoes de Credito e Ass/Cons de
Tecn.
Empenho(s) : 12449 a 12505/2014
Valor : R$ 351.194,76
 Avaré, 08 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL

Termo Aditivo 23/2014
Contrato nº 10/2014 - Convênio nº 01/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Objeto: Prorrogação do estágio a estudantes por mais 12 meses.
Valor Estimado: Até R$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais)
para até 4 estagiários até 31/12/2015.
Referente: Processo nº 14/2014 - Dispensa de Licitação 05/2014.
Assinatura do Termo Aditivo em 03 de novembro de 2014.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo 24/2014
Pregão Presencial nº 13/2014 - Processo nº 28/2014 - Contrato
nº 24/2014, fica aditado em R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e
oito reais), o que representa um acréscimo de aproximadamente
1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) no valor da presta-
ção de serviços da empresa MARISA PIRES NOVAES DICLER -
ME , visando execução do projeto paisagístico na nova sede da
Câmara de Vereadores de Avaré.
Assinatura do Termo Aditivo em 06 de novembro de 2014.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Senhora Myrian B.P. Tomazella, vem por meio desta convocar
todos os Conselheiros e respectivos Suplentes, para Reunião
Extraordinária que ocorrerá na data de 10.11.2014 (segunda-
feira) às 09h00min na Sala dos Conselhos localizada na SEMADS,
Avenida Carmem Dias Faria, nº 2161 (antigo Water Park).
Pauta:
Análise e aprovação do Plano de reordenamento de serviço de
acolhimento;
Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de impre-
vistos, favor informar por escrito.
 e-mail: cmas@avare.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 11178/2014
Valor : R$ 3.936,51
Avaré, 08 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show Artístico com o
cantor Danilo Caymmi, dia 13/11/2014 – 32ª FAMPOP.
Fornecedor : Federação Int. Ass. Prest. Serv. Art. Cult - FEDERART
Empenho(s) : 14258/2014
Valor : R$ 38.000,00
Avaré, 08 de novembro de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show Artístico com o
cantor Paulinho Moska, dia 14/11/2014 – 32ª FAMPOP.
Fornecedor : Dupla Entretenimento E Comunicação Ltda.
Empenho(s) : 14956/2014
Valor : R$ 44.000,00
Avaré, 08 de novembro de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do TCESP, vem justificar a  alteração
da ordem cronológica de pagamento, considerando o  atendi-
mento contratual para a realização de Show Artístico com o
cantor “Alceu Valença”, dia 15/11/2014 – 32ª FAMPOP.
Fornecedor : MV Produções Artísticas Ltda. - EPP
Empenho(s) : 14086/2014
Valor : R$ 98.000,00
Avaré, 08 de novembro de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Curso de aplicação e prestação
dos recursos do FUNDEB.
Fornecedor : Santiago Gestão Publica E Consultoria Ltda.
Empenho(s) : 12272/2014
Valor : R$ 896,00
Avaré, 08 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS
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Convocação
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), convoca os Conselheiros Titulares e Su-
plentes, para Reunião Ordinária que será realizada no dia
13.11.2014 às 09h00 min  (quinta-feira), na sala de Reunião do
Conselho, localizada na Rua Carmen Dias Farias, nº 2161 (anti-
go Water Park). Telefone 3732-2603
Pauta:
Leitura de ata;
Discussões, análises e deliberações referentes a documentos
e  ofícios encaminhados ao Conselho;
Momentos finais da reunião (20 minutos) para discussões gerais;
Outros assuntos
Contamos com a presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com ante-
cedência.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - DIVULGAÇÃO
ELETRÔNICA

TIPO MENOR PREÇO Nº 005/2014 -
Processo nº 005/2014

Convênio nº 798671/2013 - Proposta SICONV
 nº 97084/2013

A Santa Casa de Misericórdia de Avaré torna público, que reali-
zará a cotação prévia de preços nº 005/2014 - Processo nº
005/2014, para selecionar empresas para aquisição de Equipa-
mento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especi-
alizada em Saúde, no período de 10/11/2014 a 18/11/2014, no
âmbito do Convênio nº 798671/2013 - Proposta SICONV nº 97084/
2013 celebrado com o Ministério da Saúde.  Os interessados
deverão encaminhar proposta conforme informações disponí-
veis no site https://www.convenios.gov.br/portal, clicar em
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS e preencher os seguintes cam-
pos: Status: EM ANDAMENTO. Município: AVARÉ. Tipo de Com-
pra: MATERIAL.
Avaré-SP,  04 de novembro de 2014.

Arnaldo Gallo
Provedor

SANTA  CASA  DE  MISERICÓRDIA  DE AVARÉ
Declarada de Utilidade Pública Federal -

Decreto 52.872 de 17/12/63
R. Paraíba, 1003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-371 19100

CNPJ 44.584.019/0001-06        Inscr . Est. : isent a

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
Ficam os Conselheiros do CMPD - Conselho Municipal do Plano
Diretor CONVOCADOS para REUNIÃO ORDINÁRIA que se reali-
zará no próximo dia 11 de novembro  de 2014 (terça-feira) às
dezenove horas na sede da AREA, localizada à Rua dos Enge-
nheiros, 26.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação da ata da reunião de 06/10/2014 enviada por
correio eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria
4) Distribuição de Processos
5) Assuntos de Interesse
As reuniões do CMPD são abertas à população.

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA
PRESIDENTE CMPD

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE/
CASCALHEIRA JACUTINGA torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licen-
ça Prévia, de Instalação e de Opera-
ção Nº 71000091 , valida até 03/11/2019,
para Administração pública em geral a
RODOVIA AO BAIRRO JACUTINGA, 00,
KM 07, JACUTINGA, AVARÉ.

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA  ANUAL
ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para ASSEMBLÉIA ANU-
AL ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 12 de Novembro de
2014 (terça-feira) às dezoito horas e trinta minutos (18h30) na
Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos.
Pauta da Reunião:
RECONDUÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO
As reuniões do CMPC são abertas à população.
Avaré, 05  de Novembro  de 2014.

GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
PRESIDENTE CMPC

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA a se realizar no próximo dia 12 de Novembro de 2014 (quar-
ta-feira) após o fechamento dos trabalhos da Assembléia Geral
Ordinária na Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues
dos Santos, rua Minas Gerais, n°279.
Pauta da Reunião:
" Aprovação da ata da reunião de 03/10/2014 enviada por cor-
reio eletrônico;
" Esclarecimentos sobre a Assembléia Anual;
" Distribuição de novos processos;
" Processo n°09/2013- Regulamento do Teatro Municipal;
" Criação de comissão para revisão de todos os processos e
encaminhamento dos não finalizados;
" Apontamentos da Secretaria;
" Comunicações do Presidente;
" Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPC são abertas à população.
Avaré, 05  de Novembro  de 2014.

GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
PRESIDENTE CMPC

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE ARIANE HERMENEGILDO DA FONSECA,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROC.
0003323-71.2012.8.26.0073, REQUERIDA POR FUNDAÇÃO RE-
GIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE
VINTE (20) DIAS. Dr. Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz de Direito
da Primeira Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a
requerida ARIANE HERMENEGILDO DA FONSECA, brasileira,
maior, portadora do RG: 32.506.033-2 e do CPF: 301.898.598-
22, que perante este Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca
de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento Ordiná-
rio, proc. 0003323-71.2012.8.26.0073, promovida por FUNDA-
ÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pe-
dido na petição inicial é o seguinte:- "A autora celebrou com o
requerido contrato de prestação de serviços educacionais para
o curso EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA, cursando sua gra-
duação nos anos de 2000 a 2004, e colando grau em 21 de
Janeiro de 2005, deixou de efetuar os pagamento de um acordo
formalizado em janeiro de 2008,referente a novação das men-
salidades em atraso atinente aos anos letivos de 2003 e 2004,
onde o débito foi dividido em 20 parcelas no valor de R$ 183,74,
porém a Requerida não honrou com sua palavra e deixou de
efetuar o pagamento de tais parcelas. O valor atualizado do
débito acima referido totaliza a R$ 5.360,70 (cinco mil e trezen-
tos e sessenta reais e setenta centavos), que foi corrigido mo-
netariamente até a data da propositura da ação. Assim, requer a
citação do requerido, para que pague o valor, no prazo legal, ou,
caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja
julgada procedente a ação, com a condenação da requerida ao
pagamento do valor acima citado, devidamente atualizado, com
correção monetária desde o ingresso da ação, juros de 1% ao
mês, a partir da citação, honorários advocatícios, tudo calcula-
do na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alegado por
todos os meios admitidos em direito, especialmente pelo depoi-
mento pessoal da requerida, sob pena de confesso. Dá-se à

causa o valor de R$ 5.360,70 (cinco mil e trezentos e sessenta
reais e setenta centavos). Nestes termos P. Deferimento. Av.,
16/10/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira OAB/SP 230.001,
e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781. Decla-
rando que a requerida encontra-se em lugar incerto em não
sabido, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-
O que o prazo para contestação será de quinze (15) dias. É o
presente edital expedido na forma e sob as penas da lei, com
prazo de trinta (30) dias. E para que não se alegue de futuro,
ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias no
átrio do Forum.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE CLEUNICE DA SILVA LERES, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROC. 4000494-
15.2013.8.26.0073, REQUERIDA POR FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS. Luciano José Forster Junior, MM. Juiz de Direito da Segun-
da Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou dele conheci-
mento tiverem e interessar possam, em especial a requerida
CLEUNICE DA SILVA LERES, S, brasileira, maior, portadora do
RG: 30.808.128-6 e do CPF: 281.502.128-5, que perante este
Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se
processa uma Ação de Procedimento Ordinário, proc. 4000494-
15.2013.8.26.0073, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDU-
CACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição inicial é
o seguinte:- "A autora celebrou com o requerido contrato de
prestação de serviços educacionais para o curso LETRAS, cur-
sando sua graduação nos anos de 2005 a 2008, tendo em vista
ela não ter entregado o TCC teve que efetivar uma nova matrícu-
la em março de 2009, deixou de efetuar os pagamento de um
acordo formalizado em 30 de novembro de 2009, seno o débito
em 80 parcelas no valor de R$126,52 estando apenas 3 parce-
las devidamente quitadas. O valor atualizado do débito acima
referido totaliza a R$ 11.562,94 (onze mil quinhentos e sessenta
e dois reais e noventa e quatro centavos) que foi corrigido
monetariamente até a data da propositura da ação. Assim, re-
quer a citação do requerido, para que pague o valor, no prazo
legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao
final seja julgada procedente a ação, com a condenação da
requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente
atualizado, com correção monetária desde o ingresso da ação,
juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios,
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente
pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 11.562,94 (onze mil quinhentos e
sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Nestes
termos P. Deferimento. Av., 16/10/2014 (a.) Dra. Nathália Caputo
Moreira OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens
OAB/SP 92.781. Declarando que a requerida encontra-se em
lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este
edital. CIENTIFICIANDO-O que o prazo para contestação será de
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as
penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. E para que não se
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado
uma das vias no átrio do Forum.

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador
municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da
Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente ter-
mo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políti-
cos, os Sindicatos dos Trabalhadores e as Entidades
Empresariais, com sede neste Município, que a
municipalidade através do Ministério da Saúde,  FNS -
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), recebeu os recursos financeiros no valor de
R$ 19.161,60 (dezenove mil, cento e sessenta e um reais
e sessenta centavos), destinados à reforma da ESF II
“Dr. Fernando Hirata”, rua Mazzoni Negrão, nº 190, Con-
junto Habitacional Duílio Gambini”. Estância Turística de
Avaré aos cinco dias do mês de novembro do ano de
2014.
__________________________________________________

Paulo dias novaes filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

AVARÉ, 08 DE NOVEMBRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6938

Continua na página 13



Começa neste sábado, 8,
em Avaré a Campanha Naci-
onal de Vacinação contra Pa-
ralisia Infantil e Sarampo. A
vacinação será realizada em
todas unidades de saúde da
cidade, das 8h às 17h, até o
dia 28 de novembro.

Nos dias 8 e 22 (sábados)
todos postos ficarã abertos
para intensificar a campanha,
esperando assim vacinar o
maior número de crianças.
Segundo a secretaria muni-
cipal de Saúde, serão vacina-
das cerca de 6 mil crianças.

"A meta é manter essas
doenças erradicadas no mu-
nicípio. Pedimos às mães que
levem a carteira de vacina-

Vacinação contra Paralisia Infantil e Sarampo

Secretaria da Saúde estima vacinar
cerca de 6 mil crianças

começa neste sábado

ção de seus filhos e fiquem
atentas, porque mesmo as
crianças que já receberam a
vacina anteriormente na ro-
tina de imunização, deverão
recebê-la novamente", ex-
plica Denise de Oliveira, en-
fermeira da Vigilância Epide-
miológica
Poliomielite - a partir de 6

meses até 5 anos
No caso da poliomielite,

também conhecida como pa-
ralisia infantil, devem ser
vacinadas crianças com ida-
de a partir de 6 meses até 5
anos incompletos.

Sarampo - 1 até 5 anos
Já na imunização contra o

sarampo, a faixa etária do

público-alvo é a partir de 1
ano até 5 anos incompletos.
Serão aplicadas doses da va-
cina tríplice viral, que prote-
ge contra o sarampo, caxum-
ba e rubéola.

A poliomielite é uma do-
ença infectocontagiosa gra-
ve. Na maioria dos casos, a
criança, quando infectada,
não morre, mas adquire sé-
rias lesões que afetam o sis-
tema nervoso e provocam
paralisia irreversível, princi-
palmente nos membros infe-
riores. Já o sarampo é uma
doença viral aguda grave e
altamente contagiosa. Os
sintomas mais comuns inclu-
em febre alta, tosse, man-
chas vermelhas, coriza e con-
juntivite. A transmissão acon-
tece de pessoa para pessoa
por meio de secreções expe-

lidas ao tossir, falar ou respi-
rar. A única forma de preven-
ção da doença é a vacinação.

HPV - 11 a 13 anos
Prossegue também a vaci-

nação contra o vírus do papilo-
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SAÚDE

Vacina Tríplice Viral sendo aplicada no Posto da Rua Acre

ma humano (HPV), usada na
prevenção de câncer de colo do
útero. A vacina também está
disponível em todas as unida-
des de saúde do município,
para meninas de 11 a 13 anos.

Como parte da programa-
ção da 32ª FAMPOP (Feira Ava-
reense da Música Popular),
acontece no dia 15, sábado, às
18h, o lançamento do docu-
mentário "Os Seresteiros do
Rio São Francisco". O filme
será exibido no Clube Avare-
ense de Cinema (CAC), na Rua
Rio de Janeiro, 1763. O even-
to tem entrada franca.

Documentário 'Seresteiros do Rio São Francisco'

será lançado em Avaré
Filme retrata a sonoridade dos
seresteiros que vivem às margens
do rio mais poético do Brasil

Produzido por Maída No-
vaes - jornalista e seresteira
do grupo Trovadores Urbanos
- e pela historiadora Patrícia
Pacini, o documentário tem
imagens captadas na região
do médio São Francisco, em
Minas Gerais.

Documentário
Com duração de 1 hora e

15 minutos, o filme retrata

CULTURA

uma expedição composta por
12 pessoas que visitaram qua-
tro cidades barranqueiras do
norte de Minas, Pirapora, São
Francisco, São Romão e Janu-
ário, retratando a cultura e,
principalmente, a sonoridade
dos seresteiros dessa região.

As cenas destacam pesso-
as de todas as idades emba-
ladas pela vida simples, vio-
lão em punho e acordes que
encantam. Os seresteiros
barranqueiros cantam músi-
cas que falam de lendas, car-
rancas, vapores, saudades,

amores, além de temas atu-
ais e importantes como a

grande seca e a transposição
do rio São Francisco.
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GESIEL JÚNIOR

Vias do Jardim Santa Cruz
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DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410

Numa extensão de cerca de 350 metros, a Rua
Padre Emílio Immoos, situada entre as Ruas Pa-
raíba e São Paulo, interliga o Jardim São Paulo ao
Jardim Santa Cruz. O nome da via homenageia
Alois Emil Immoos (1899-1981), sacerdote suíço
que desenvolveu em Avaré um projeto de assen-
tamento de famílias europeias. Também lecionou

sociologia no Instituto Sedes Sapientiae e em 1953 fundou a Instituição Vera Cruz, obra
assistencial que hoje leva o seu nome.

Apenas uma quadra forma a Rua Profes-
sor João Teixeira de Araújo interligando as
Ruas Lineu Prestes e Raul David Pimentel
como acesso ao bosque do Centro Avareen-
se de Integração Cultural, o CAIC Djanira. O
nome do logradouro homenageia o educa-
dor e cronista paulistano João Teixeira de

Araújo (1895-1969), primeiro diretor do 2º Grupo Escolar, atual Escola Municipal
Maneco Dionísio.

Formada por três quadras estabelecidas
entre o começo da Rua Nove de Julho e o fim
da Rua Guanabara, a Rua Monsenhor Celso
é uma via intensamente arborizada. O logra-
douro recebeu esse nome para honrar a me-
mória do padre e educador Celso Diogo Fer-
reira (1903-1998), pároco da cidade por 34

anos, quando concluiu a igreja de Nossa Senhora das Dores, dirigiu o Instituto de
Ensino Sedes Sapientiae e fundou e manteve o Lar São Nicolau.

Com cerca de 300 metros de extensão, a
Rua Francisco Dias de Almeida fica entre os
muros do Estádio Paulo Araújo Novaes e o
cruzamento das Ruas Paraíba e Lineu Pres-
tes. Sua denominação lembra a figura do
combativo jornalista Francisco Dias de Al-
meida (1874-1972), que dirigiu os jornais "O

Município" e "O Comércio de Avaré", entre as décadas de 1910 e 1930, ainda na
República Velha.



CHAMAMENTO PÚBLICO
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR - CMPD, em cum-
primento aos princípios da gestão democrática e participativa,
comunica que está aberto o período para APRESENTAÇÃO de
PROPOSTAS, INSERÇÕES, ALTERAÇÕES OU  EXCLUSÕES para
a minuta do projeto de lei de revisão do Plano Diretor - (LC nº
154/2011), incluindo seus mapas, e CONVOCA todos os interes-
sados a apresentarem propostas para o referido projeto de lei.
Prazo para entrega de propostas:  10.11.2014
Forma de apresentação de propostas: por escrito, endereçadas ao
CMPD, contendo obrigatoriamente fundamentação e justificativas.
Local de protocolo das propostas: Protocolo Geral do Centro
Administrativo, à Rua Rio Grande do Sul, 1810.
Minuta disponível para consulta em: Semanário Oficial n.º 690
(www.avare.sp.gov.br); ou  http://informacoes.avare.sp.gov.br
ou  www.area.org.br, no ícone Plano Diretor.
Após o término de recebimento de propostas, será agendada
Audiência Pública para encerramento da minuta a ser encami-
nhada ao Poder Legislativo.

Eduardo Augusto Zanella
Presidente CMPD

LEIS

Comunicado Farmácia Popular -
farmacêutico Juarez

"Para o atendimento na unidade municipal
da Farmácia Popular do Brasil é obrigatória
a apresentação da receita médica dentro do
prazo de validade estipulado pelo Programa,
juntamento com o CPF do paciente que uti-
lizará o medicamento. Os medicamentos de
USO GRATUITO (para hipertensão, diabe-
tes e asma) somente poderão ser retirados
pelo próprio paciente. Para pacientes acima
de 60 anos de idade é permitida a retirada
por outra pessoa, desde que tenha em mãos
os documentos e a receita médica do paci-
ente. Para os demais pacientes, a retirada
de medicamentos de USO GRATUITO (para
hipertação, diabetes e asma) por outra pes-
soa poderá ser feita mediante procuração
reconhecida em cartório".

Lei nº 1.849, de 04 de novembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 139/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Artigo 1º- 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$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos
Financeiros Federal, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º -  Que os recursos para atender a abertura de crédito
especial de que trata o artigo anterior são provenientes:
I. Do excesso de arrecadação conforme anexos 1, 2 e 3, bem
como de arrecadação por tendência, de acordo com o parágra-
fo 3° do Art. 43 de Lei federal n° 4.320/64.
Artigo 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Lei nº 1.850, de 04 de novembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 143/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Artigo 1º- 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos
Financeiros Federal, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º -  Que os recursos para atender a abertura de crédito
especial de que trata o artigo anterior são provenientes:
I. Do excesso de arrecadação conforme anexos 1, 2 e 3, bem
como de arrecadação por tendência, de acordo com o parágra-
fo 3° do Art. 43 de Lei federal n°. 4.320/64
II.
Artigo 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.851, de 04 de novembro de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 145/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL no
valor de R$ 3.100,00 (Três mil e cem reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do
Governo Estadual, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Que os recursos para atender a abertura do crédito adici-
onal especial de que trata o artigo anterior são provenientes:-
I - Do excesso de arrecadação mediante celebração de convê-
nio com a Secretaria de Estado da Saúde (TA 471/13), bem como
de arrecadação por tendência, referente a rendimento de apli-
cação, estimado em R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), de acordo
com o § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam
alterados os anexos do Plano Plurianual de Ações de Governo e
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e
terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Declaração/notificação do administrador
municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NO-
TIFICAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os
Sindicatos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais,
com sede neste Município, que a municipalidade através do
Ministério da Saúde,  FNS -  Programa de Requalificação de
Unidades Básicas de Saúde (UBS), recebeu os recursos
financeiros no valor de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil
reais), destinados à ampliação da UBS “Dr. Aristides Guerra
Aguiar”, rua Armando de Paula Assis, s/nº, Brabância. Es-
tância Turística de Avaré aos sete dias do mês de novembro
do ano de 2014.

__________________________________________________
Paulo dias novaes filho

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Prefeitura informa:
A Secretaria da Saúde, o Almoxarifado da Saúde,
o CEREST (Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador), a Vigilância Sanitária e o Setor de
Transportes (Ambulâncias) centralizaram o
atendimento no prédio do antigo Water Park,
situado à Rua Carmen Dias Faria, nº 2111.
Informações pelo telefone  99705-9157
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DECRETOS

Decreto nº 4.032, de 29 de outubro de 2014
(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do
Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação Bási-
ca, previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III,
ambos da Lei Complementar nº 152, de 06 de setembro de 2011)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I,
do artigo 8º, incisos I, II e III, ambos da Lei Complementar Nº 152,
de 06 de setembro de 2011 e do Decreto Nº 3.585 de 07 de junho
de 2013, que concede Adicional de Qualificação aos profissio-
nais da Educação Básica estáveis,
CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
Decreta:
Art. 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão
do  Adicional de Qualificação,  de acordo com a somatória de
horas apresentadas nos certificados analisados, os profissio-
nais abaixo discriminados.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de novem-
bro de 2014, observando-se o disposto no artigo 8º, incisos 2º
e 3º da Lei Complementar Nº 152, de 6 de setembro de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de outubro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.037, de 04 de novembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 139/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
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$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos
Financeiros Federal, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º -  Que os recursos para atender a abertura de crédito
especial de que trata o artigo anterior são provenientes:
I. Do excesso de arrecadação conforme anexos 1, 2 e 3, bem
como de arrecadação por tendência, de acordo com o parágra-
fo 3° do Art. 43 de Lei federal n° 4.320/64.
Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.038, de 04 de novembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 143/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
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$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos
Financeiros Federal, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º -  Que os recursos para atender a abertura de crédito
especial de que trata o artigo anterior são provenientes:
I. Do excesso de arrecadação conforme anexos 1, 2 e 3, bem
como de arrecadação por tendência, de acordo com o parágra-
fo 3° do Art. 43 de Lei federal n°. 4.320/64
II.
Artigo 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.039, de 04 de novembro de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 145/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL no
valor de R$ 3.100,00 (Três mil e cem reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do
Governo Estadual, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Que os recursos para atender a abertura do crédito adici-
onal especial de que trata o artigo anterior são provenientes:-
I - Do excesso de arrecadação mediante celebração de convê-
nio com a Secretaria de Estado da Saúde (TA 471/13), bem como
de arrecadação por tendência, referente a rendimento de apli-
cação, estimado em R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), de acordo
com o § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam
alterados os anexos do Plano Plurianual de Ações de Governo e
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e
terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

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

Decreto nº 4.041, de 06 de novembro de 2014
(Dispõe sobre garantia hipotecária de imóvel de Marcelo

Augusto Duarte Guazzelli e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando o teor do parecer exarado pela Procuradoria Ge-
ral do Município;
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º - Fica autorizada a constituição de hipoteca do imóvel
localizado na Avenida Professora Danúzia de Santi nº 1115, no
desmembramento da Chácara Santa Cecília, matrícula no CRI
70.873, de propriedade de Marcelo Augusto Duarte Guazzelli, que
oferece em garantia hipotecária das obras a serem realizadas no
referido imóvel, um lote, em atendimento ao Artigo 12, III da Lei
Municipal nº 631, de 29 de julho de 2004, a seguir descrito:-
Descrição do imóvel - Lote 9
Lote medindo 47,97 m (quarenta e sete metros e novena e sete
centímetros), confrontando com o lote 08, na lateral esquerda
de quem olha da Rua medindo 53,42 m (cinquenta e três metros
e quarenta e dois centímetros) confrontando com parte do lote
07 (quadra K); lote 14 (quadra H) e parte do lote 07 (quadra H)
do loteamento Santa Eliza. Nos fundos medindo 113,85 m (cento
e treze metros e oitenta e cinco centímetros) confrontando com
Condomínio Vila Santo Antônio, na lateral esquerda de quem
olha da Rua medindo 55,55 m (cinquenta e cinco metros e
cinquenta e cinco centímetros), confrontando com o lote 02,
espólio de Oswaldo Fernandes. Medindo ainda 55,69 m
(cinquenta e cinco metros e sessenta e nove centímetros), con-
frontando com o lote 10 e com distância de 13,34 m (treze metros
e trinta e quatro centímetros) em arco de raio=11,00 m (onze
metros), de frente para a Rua Joaninha Brandi Guazzelli, fe-
chando assim com uma área de 6.211,28 m² (seis mil duzentos e
onze metros quadrados e vinte e oito centímetros), parte da
matrícula nº 70.873 do CRI de Avaré.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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02 cozinheiro M
01 chefe de cozinha M
02 churrasqueiro M
01 padeiro/confeiteiro F/M
01 balconista de padaria F
01 nutricionista F/M (Telêmaco Borba PR)
01 gerente de limpeza F/M (Telêmaco Borba PR)
01 gerente de restaurante F/M (Telêmaco
BorbaPR)
01 cozinheiro industrial F/M (Telêmaco Borba PR)
01confeiteiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01 ajudante confeiteiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01açougueiro F/M (Telêmaco Borba PR)
01 meio oficial de cozinhaF/
M(TelêmacoBorbaPR)
01 estoquista M (Telêmaco Borba PR)
01 limpador de piscinas M
02 empregada domestica F
02 caseiro (casal)
01 jardineiro M
20 trabalhador rural F/M
01 administrador fazenda M (Paranapanema)
01 retireiro M
02 técnico agrícola F/M
01 operador de maquina agrícola M
01 motoboy M
01 mecânico de balanceamento M
01 mecânico de maquina agrícola M
01 pintor estrutura metálica M
01 preparador de estrutura metálica M
01 mecânico implementos agrícolas M (Goiás)
01 eletricista de veículos M (Goiás)
01 borracheiro M (Goiás)
01 lubrificador máquinas M (Goiás)
01 líder mecânico M (Goiás)
01 desenhista de topografia e mapas F/M
01 operador de caixa F
02 recepcionista de hotel
01 auxiliar de escritório F
01 recepcionista atendente F
01 promotor de vendas M
04 vendedor interno F/M
05 vendedor de consórcios F/M
01 supervisor de vendas F/M
01 monitor de recreação F/M (Ed física ou ar-
tística)
01 cuidador de idoso F
05 auxiliar de enfermagem F/M
01 supervisor industrial M
03 costureiro industrial F/M (Jeans)
01costureiro industrial F (malhas)

VAGAS EXCLUSIVAS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
01 AUXILIAR DE CONFECCÇÃO F/M
(M -masculino, F - feminino)

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da
empresa, ou pessoa física, no endereço ele-
trônico maisemprego.mte.gov.br, para a colo-
cação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no
SISTEMA MAIS EMPREGO através da internet
ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Você utilizará os seguintes docu-
mentos:
" PIS (Programa de Integração Social) ou equi-
valente NIT, PASEP, Bolsa Família, Cartão Ci-
dadão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810,
Centro, (Prédio Centro Administrativo Munici-
pal), entrada pela rua Ceará. Maiores informa-
ções ligue 14-37321414.

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 103/14 - PROCESSO Nº. 382/14

Objeto: Contratação ME ou EPP ou MEI para aquisição de jogos
educativos para Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 20 de novembro de 2014 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de novembro de 2014 às 10:00 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, 07 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/14 - PROCESSO Nº. 383/14
Exclusivo para ME ou EPP ou MEI.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços
de ultrassom peniano e Cervical para Secretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 21 de novembro de 2014 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de novembro de 2014 às 10:00 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, 07 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/14 - PROCESSO Nº. 384/14
Objeto: Contratação ME ou EPP ou MEI para aquisição de tabela
oficial de basquete, redes de vôlei e futsal, redes polietileno
para Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2014 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro de 2014 às 10:00 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, 07 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/14 - PROCESSO Nº. 385/14
Exclusivo para ME ou EPP ou MEI.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pneus
lisos para uso dos veículos da Secretaria de Obras, Habitação e
Serviços.
Data de Encerramento: 26 de novembro de 2014 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de novembro de 2014 às 10:00 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, 07 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/14 - PROCESSO Nº. 386/14
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME) ou
EMPRESA PEQUENO PORTE (EPP) ou MICRO EMPRESA

INDIVIDUAL (MEI).
Objeto: Aquisição de cestas de natal para o Semades e Fundo
Social de Solidariedade.
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2014 das 08h30min
às 09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro de 2014 às 09:00 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, 07 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/14 - PROCESSO Nº. 319/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
televisores.
OC - 801940801942014OC00041 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 10 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 01 de dezembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/14 - PROCESSO Nº. 342/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
extintores.
OC - 801940801942014OC00048 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 10 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 26 de novembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/14 - PROCESSO Nº. 343/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
lavadoras de alta pressão.
OC - 801940801942014OC00049 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 10 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 25 de novembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 143/14 - PROCESSO Nº. 388/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de um
veículo de 05 lugares para SEMADES.
OC - 801940801942014OC00057 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 10 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 24 de novembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 06 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/14 - PROCESSO Nº. 390/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de jogos
e vestuário esportivo para pacientes atendidos pelo CAPS II.
Recebimento das Propostas: 12 de novembro de 2014 das 8hs
até 24 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 24 de novembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 07 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/14 - PROCESSO Nº. 392/14
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME) ou
EMPRESA PEQUENO PORTE (EPP) ou MICRO EMPRESA

INDIVIDUAL (MEI).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
odontológico - CEO - Saúde.
Recebimento das Propostas: 19 de novembro de 2014 das 8hs
até 01 de dezembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 01 de dezembro de 2014  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 01 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 07 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.
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DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 024/14 - Processo n° 373/14

Com relação ao pregão em epígrafe, a Senhora OLGA M. HATA,
Presidente da CPJL, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos
no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 12 de novembro
de 2014, às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de novembro de 2014.

SUSPENSÃO
Fica SUSPENSO temporariamente a licitação na modalidade TO-
MADA DE PREÇOS Nº. 024/14 - Processo nº. 373/14. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 07 de novembro de 2.014. Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 068/14 - Processo nº. 374/14

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARCOS
DONIZETE BALDINI, com valor global de R$ 3.000,00 (três mil
reais) objetivando elaboração de laudo e ART das instalações
elétricas da EMAPA, para emissão de anexo R, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 03 de novembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho
- Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 070/14 - Processo nº. 358/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CHIESI FAR-
MACÊUTICA LTDA, com valor global de R$ 2.664,00 (dois mil
seiscentos e sessenta e quatro reais) objetivando  aquisição de
medicamento em caráter emergencial para atender paciente de
mandado judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de outubro de
2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 071/14 - Processo nº. 387/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PAB PORTO,
com valor global de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
objetivando  prestação de serviços de montagem de 01 transfor-
mador para a 32ª FAMPOP, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de novem-
bro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 073/14 - Processo nº. 394/14
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BCA
TURISMO E HOTELARIA LTDA -  ME, com valor global de R$
4.770,00 (quatro mi l ,  setecentos e setenta reais)
objetivando  prestação de serviços de hotelaria com pen-
são completa para a 32ª FAMPOP, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 07 de novembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho
- Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 018/14 - Processo nº. 354/14

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa M.V. PRO-
DUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP, com valor total de R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais), objetivando a contratação de show
"ao vivo" com o cantor Alceu Valença, durante a 32ª FAMPOP,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 10 de outubro de 2014 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 019/14 - Processo nº. 355/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa FEDERA-
ÇÃO INTERESTADUAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PREST. SERV.
ART. E CULTURAIS - FEDERART, com valor total de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais), objetivando a contratação de show "ao
vivo" com o cantor Danilo Caymmi, durante a 32ª FAMPOP, com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 28 de outubro de 2014 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 020/14 - Processo nº. 356/14
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa DU-
PLA ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO LTDA, com valor
total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil  reais),
objetivando a contratação de show "ao vivo" com o cantor
Paulinho Moska, durante a 32ª FAMPOP, com fulcro no artigo
25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 28 de outubro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa GOMEZ & BRASIL PRODUÇÕES LTDA
ME (item 01, 02 e 03), objetivando prestação de serviços de
carregadores, diretor de palco e outros, gerenciamento de jura-
dos para 32ª FAMPOP 2014, relativa ao Pregão Presencial nº.
095/14 - Processo nº. 357/14 - Homologado em: 30/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa LUIZ GUIMARÃES FILHO ME, objetivando
prestação de serviços de monitoramento e pessoal de apoio
logístico para 32ª FAMPOP 2014, relativa ao Pregão Presencial
nº. 099/14 - Processo nº. 367/14 - Homologado em: 06/11/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS
NOVOS E USADOS LTDA, objetivando a aquisição de 03 (três)
veículos 07 lugares, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 112/14 -
Processo nº. 289/14 - Homologado em: 24/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
ME, objetivando a aquisição de uniformes para funcionários da
municipalidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 118/14 - Pro-
cesso nº. 307/14 - Homologado em: 28/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa CIRÚRGICA NEVES LTDA - EPP,
objetivando a aquisição de 02 un de Ventilador Pulmonar Eletrô-
nico Microprocessados, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 119/14
- Processo nº. 308/14 - Homologado em: 04/11/2014.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 005/12 - Processo nº. 310/12, (Contrato 338/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, objetivando a execu-
ção de guias e sarjetas moldadas "in loco", pavimentação asfáltica
em CBUQ e drenagem pluvial em diversas ruas do Bairro Jardim
Paraíso e Av. Antônio Silvio Cunha Bueno, com prorrogação até 22
de dezembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/13 - Processo nº. 096/13, (Contrato 120/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a presta-
ção de serviço de transporte, tratamento adequado e destinação
final dos Resíduos de Serviço de Saúde e carcaças de animais
mortos, com prorrogação até 10 de julho de 2015. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 360.895,50 (trezentos e ses-
senta mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centa-
vos) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/13 - Processo nº. 390/13 fica
aditado o valor de R$ 208.780,50 (duzentos e oito mil, setecentos
e oitenta reais e cinquenta centavos), para a empresa TELEFÔNI-
CA BRASIL S/A, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão, objetivando prestação de serviços de telecomunicações nas
modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Acesso a
Internet Banda Larga, Link Internet Dedicado e serviço 0800 além
de fornecimento de equipamentos PABX em regime de comodato.
- Assinatura do Termo Aditivo em: 21 de agosto de 2014.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº. 002/14 - Processo nº. 095/14, objetivando credenciamento
de serviço médico na especialidade de reumatologia, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 05/11/14 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 107/14 - Processo nº. 282/14, objetivando aquisição de
telhas termoacústicas para CAISMA - Secretaria de Saúde, con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 06/11/
14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 126/14 - Processo nº. 332/14, objetivando aquisição de
tintas para Caps II - Secretaria de Saúde, conforme preceitua o
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 05/11/14 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 040/14
- Processo nº. 216/14, que fazem entre si a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré e CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO PEDRO
LTDA, objetivando internação de menores para tratamento de
dependência química, através de mandado judicial. Rescindido
em: 27/08/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

SUSPENSÃO
Fica SUSPENSO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 128/14 - Processo nº. 334/14, com data de abertura
marcada para 13/11/2014, objetivando a aquisição de 12 motoci-
cletas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de novembro de
2.014
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

Conforme CI 261373 da Secretaria Municipal de Saúde, foram
verificadas divergências quanto ao Contrato nº 318/14, do Cha-
mamento Público nº 005/14, Processo nº 190/14, motivo pelo
qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor
Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
Doppler carótidas, vertebrais, MMII venoso e arterial, MMSS ve-
noso e arterial, ilíacas e aorta.
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil...e contrataram o
seguinte:
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 01 de outubro de
2.014
(Assinatura) UNIDADE RADIOLÓGICA DE AVARÉ
AGORA SE LEIA:
Ultrassonografia com Doppler Colorido (Carótidas,Vertebrais,
Membro Inferior Venoso, Membro Superior Venoso, Membro In-
ferior Arterial, Membro Superior Arterial, Aorta e Ilíacas).
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil...e contrataram o
seguinte:
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de outubro de
2.014
(Assinatura) UNIDADE RADIOLÓGICA LTDA

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato nº 349/14 do Pregão Presencial nº 091/14
- Processo nº 339/14, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 53.948,50 (cinquenta e três
mil e novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
AGORA SE LEIA:
O valor global do contrato é de R$ 53.984,50 (cinquenta e três
mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 095/14 - Processo nº. 357/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GOMEZ & BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME (item 01,
02 e 03).
Objeto:  Prestação de serviços de carregadores, diretor de pal-
co e outros, gerenciamento de jurados para 32ª FAMPOP 2014.
Valor Global: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos re-
ais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/10/2014.
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 099/14 - Processo nº. 367/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LUIZ GUIMARÃES FILHO ME.
Objeto: Serviços de monitoramento e pessoal de apoio logístico
para a 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/11/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 112/14 - Processo nº. 289/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USA-
DOS LTDA.
Objeto: Aquisição de 03 veículos para 07 lugares.
Valor Global: R$ 168.046,98 (cento e sessenta e oito mil, qua-
renta e seis reais e noventa e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 118/14 - Processo nº. 307/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME (lote 02).
Objeto: Aquisição de uniformes para funcionários da
municipalidade.
Valor Global: R$ 10.572,65 (dez mil quinhentos e setenta e dois
reais e sessenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 119/14 - Processo nº. 308/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CIRÚRGICA NEVES LTDA - EPP
Objeto: Aquisição de 02 un de Ventilador Pulmonar Eletrônico
Microprocessados.
Valor Global: R$ 62.980,00 (sessenta e dois mil, novecentos e
oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/11/2014

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 068/14 - Processo nº. 374/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCOS DONIZETE BALDINI.
Objeto: Elaboração de laudo e ART das instalações elétricas da
EMAPA, para emissão do anexo R.
Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2014.

Modalidade: Dispensa nº. 070/14 - Processo nº. 358/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de medicamento em caráter emergencial para
paciente de mandado judicial.
Valor Global: R$ 2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e
quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/10/2014.

Modalidade: Dispensa nº. 071/14 - Processo nº. 387/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PAB PORTO.
Objeto: Prestação de serviços de montagem de 01 tranformador
para 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2014.

Modalidade: Dispensa nº. 073/14 - Processo nº. 394/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA - ME.
Objeto: Prestação de serviços de hotelaria com pensão comple-
ta para 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/11/2014.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 018/14 - Processo nº. 354/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.V. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de show artístico "ao vivo" do cantor Alceu
Valença, durante a 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 019/14 - Processo nº. 355/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ASSOCIAÇÕE
DE PREST. SERV. ART. E CULTURAIS - FEDERART.
Objeto: Contratação de show artístico "ao vivo" do cantor Danilo

Caymmi, durante a 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2014.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 020/14 - Processo nº. 356/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DUPLA ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO LTDA.
Objeto: Contratação de show artístico "ao vivo" do cantor Paulinho
Moska, durante a 32ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2014.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos
e Gestão de Pessoal

Oficio nº 196/2014-DRH/GP-prbo
Ref. Processo nº 291/2014

Estância Turística de Avaré, aos 07 de Novembro de 2014.

Prezado Senhor,
Tem o presente o especial fim de COMUNICAR a V.Sa., nova-
mente, conforme Requerimento de Protocolo nº12462/2014,  de
que seu pedido de Suspensão de prazo para entrega de docu-
mentação foi INDEFERIDO, após análise jurídica do pedido.
Diante do acima exposto, fica V.Sa., igualmente, NOTIFICADO
para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da data da publica-
ção desta Notificação, apresentar comprovante de conclusão
de concurso de Transporte de Pacientes e CNH constando o
respectivo curso.
Atenciosamente,

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal de Administração

Ilmo.Sr .
REINALDO AUGUSTO GUIDO
Travessa Henrique Pavão nº53
Bairro Santana
Nesta

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REGULAMENTO
CONCURSO DE DESENHO -EDUCAÇÃO  FISCAL

1. APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO QUE GEROU O CONCURSO
O concurso de desenho de educação fiscal   envolverá toda a
rede municipal de ensino fundamental , após o trabalho desen-
volvido  nas salas de aula envolvendo o tema, onde professores
seguiram uma sequência didática com apresentação
,conscientização e promoção de reflexões dos alunos quanto a
importância da contribuição dos impostos bem como a sua fis-
calização visando a aquisição  de bens públicos e melhorias
para  o local onde vivem.
Durante O Projeto de Cidadania e Educação Fiscal intitulado
"Conscientizar para preservar o mundo" os alunos participaram de
diversas atividades reflexivas e práticas envolvendo os Temas:
Impostos e investimentos para o cidadão, bens públicos,IPTU,ISS,
uso racional da água e energia elétrica e os valores de suas
tarifas, a importância da nota fiscal, consumo consciente, cida-
dania tributária e como acontece o retorno para a população
melhorando a cidade com investimentos em educação, saúde e
meio ambiente.
Todo o conteúdo abordado garantiu os eixos de leitura, oralidade
e escrita.
2. OBJETIVO
O concurso tem por objetivo estimular a criatividade dos alunos,
participação e reflexão sobre tema Educação Fiscal, bem como,
divulgar a importância da contribuição dos impostos e fiscaliza-
ção de seu retorno para o bem da população.
3-PARTICIPANTES
Alunos do Ensino Fundamental do  1º ao 5ºano envolvidos no
Projeto de Cidadania e Educação Fiscal"Conscientizar para pre-
servar o mundo".
4-TEMA
Os desenhos terão como tema " COMO FICA A CIDADE COM
PAGAMENTO DO IPTU".

*Os trabalhos deverão ser individuais, originais e produzidos em
folha A4.
*As produções poderão ser coloridas com a utilização de lápis
de cor e giz de cera.
*Serão desclassificados os trabalhos que não tenham relação
com o tema ou que tenham sido feitos por outra pessoa.
5.SELEÇÃO
A seleção acontecerá através de 3 categorias:
SERÃO SELECIONADOS: 1º, 2º e 3º LUGAR- CATEGORIA (A)-
ENTRE ALUNOS DOS 1º E 2º S  ANOS
CATEGORIA(B) ENTRE -ALUNOS DOS  3º  E  4ºS ANOS
                                            1º,2º e 3ºLugar.
-CATEGORIA (C)-ENTRE ALUNOS DOS 5º ANOS.
                                            1º,2º e 3º Lugar
6.COMISSÃO  DE JULGAMENTO
*CADA ESCOLA FORMARÁ UMA COMISSÃO COM TODOS OS
PROFESSORES DA UNIDADE ESCOLAR PARA SELEÇÃO DE
1(UM ) DESENHO DE CADA CATEGORIA.
*A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORMARÁ UMA
COMISSÃO PARA JULGAMENTO DOS VENCEDORES.
1º,2º E 3º  LUGAR DE CADA CATEGORIA.
7.PRAZOS
OS DESENHOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS ATÉ 18/11  E ENVI-
ADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O
DIA 23/11.
8-DIVULGAÇÃO DO RESULTADO.
05  de dezembro de 2014
Secretaria Municipal de Educação.
9.PREMIAÇÃO.
A premiação acontecerá no dia 10 de dezembro de 2014
Os vencedores  terão seus nomes e desenhos estampados nas
capas dos carnês de IPTU do ano de 2015, mostrando tudo que
aprenderam sobre o Tema Educação Fiscal e a importância do
pagamento dos impostos para melhorar a vida da população.

PREMIAÇÃO DO 1º CONCURSO   DE EDUCAÇÃO FISCAL

 Total -  R$  3000,00
PROJETO "CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR O MUNDO" -IN-
FORMANDO E FORMANDO O CIDADÃO AVAREENSE.
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Decreto n.º 4.042, de 07 de novembro de 2014
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras

providências)

PAULO DIAS NOVAES FILHO Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Art. 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arruamento
de uma área de terras de 241.937,12 m², denominado
LOTEAMENTO "VILLA JATOBÁ", aprovado conforme certifica-
do GRAPROHAB Nº 380/2014, de 12 de agosto de 2012, situado
nesta cidade.
I - IDENTIFICAÇÃO

II - DESCRIÇÃO DA ÁREA DA GLEBA
Uma gleba de terras, denominada "Gleba B da Fazenda Paineiras",
localizada na confluência da Av. Governador Mário Covas com a
Av. Donguinha Mercadante, no bairro Jardim Paineiras, na cidade
de Avaré, com as medidas e confrontações constantes da matrí-
cula nº 60.057, do C.R.I, com a área territorial de 241.937,12
metros quadrados,  onde a sua topografia se apresenta com
média declividade, sendo a pastagem o seu uso anterior, daí a sua
vegetação de gramíneas e arbustos; a gleba é seccionada por um
curso de água e sua vegetação ciliar nativa; há 2 edificações no
local; a área confronta com a Avenida Governador Mário Covas
em 2 lados, via esta que dá acesso da área ao restante da malha
urbana de Avaré; a gleba está distante cerca de 4.000 metros do
centro da cidade e cerca de 800 m da EMEB "Prof. Clarindo
Macedo", no bairro Jardim Paineiras.
 III - CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
JUSTIFICATIVA DO TIPO DE USO
Localizada em zona de ocupação mista (residencial, industrial e
comercial),  próximo do bairro Jardim Paineiras, onde a ocupa-
ção comercial se dá  ao longo do lado oposto da Av. Governador
Mário Covas  e as ocupações residenciais se dão nas áreas
atrás da citada avenida, por isso optou-se por permitir o uso
misto, industrial e comercial ( nas quadras e  lotes confrontantes
com a citada avenida) e residencial popular (nas quadras e lotes
internos), respeitando-se a vocação natural das áreas
urbanizadas vizinhas do bairro Jardim Paineiras.
1. Quadro - Distribuição dos lotes por tipo de uso

IV  - ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
3. Quadro - Sistema Viário

V  - INFRA-ESTRUTURA
Rede de distribuição de água potável Executado pelo empre

endedor e operado pela
Sabesp

Rede de coleta de esgoto Executado pelo empre
endedor e operado pela
Sabesp

Rede de distribuição de energia elétrica Executado pelo
empreendedor e opera
do pela Cia. Paulista de
Força e Luz /Santa Cruz

Rede de drenagem superficial Executado pelo empre
endedor e operado pela
Prefeitura

Sistema de coleta e destinação do lixo Será executado pelo
pela Prefeitura

Comunicado

O Programa Bolsa Fa-
mília convoca todas as
famílias beneficiárias
para que compareçam
aos Posto de Saúde,
para o acompanha-
mento da saúde. É im-
portante lembrar que
todos os beneficiários
deverão comparecer
para esta pesagem,
garantindo assim a
continuidade do bene-
fício, evitando o seu
bloqueio. Compareça
para a pesagem com
o cartão do Bolsa Fa-
mília e carteiras de
Vacinas.
Crianças de zero a
sete anos de idade.
Mulheres de 14 a 44
anos.
Gestantes.
Nutrizes.

serão transferidas ao patrimônio municipal, sem qualquer ônus
para os cofres públicos,
no momento do registro destas áreas pelo Cartório de Registro
de Imóveis de Avaré.
Art. 2º - Serão objeto de hipoteca em garantia de execução da
infraestrutura, 152 (cento e cinquenta e dois) lotes, nos termos
do inciso III, do artigo 12, da Lei nº 631, de 29 de julho de 2004,
a seguir descritos:-
-                    Quadra 2  = todos os 14 lotes;
-                    Quadra 6  = todos os 29 lotes;
-                    Quadra 8  =  todos os 29 lotes;
-                    Quadra 13 =  todos os 38 lotes;
-                    Quadra 18 =  todos os 14 lotes;
-                    Quadra 21 =  todos os 26 lotes;
-                    Quadra 22 = os lotes 1 e 2.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Muro de Contenção na Área Verde-2 Será executado em es
trutura mista (alvenaria
estrutural), com altura
máxima de 3,00 metros,
para contenção do ater
ro no limite da APP (área
de proteção permanente)

VI  - DA DOAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS
As áreas públicas indicadas no Quadro de Áreas, abaixo relaci-
onadas:

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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ÁRVORE NA PRAÇA

O Programa Árvore na Pra-
ça, implantado pela Secreta-
ria Municipal do Meio Ambi-
ente em parceria com o se-
tor de Praças e Jardins, vem
contribuindo para ampliar a
variedade de espécies de

Programa de arborização
garante diversidade de espécies em praças

laccini Brizola, no bairro Bra-
bância, onde foram planta-
das 29 mudas, sendo 5 de Ipê
Roxo, 8 de Ipê Rosa, 2 de
Famboyant, 3 de Sibipiruna,
5 de Pata de Vaca e 6 de Aro-
eira Pimenteira.

Na Praça Família Vituri, no
bairro Três Marias, foram
plantadas 15 mudas: 2 de Ipê
Roxo, 2 de Ipê Rosa, 1 de Qua-
resmeira, 4 de Ipê Branco, 2
de Pata de Vaca, 2 de Jaca-
randá Mimoso. Em junho, a
Praça Bom Jardim, no Jardim
Paineiras, foi contemplada
com 60 mudas, sendo 4 de
Ipê Branco, 4 de Ipê Amare-
lo, 8 de Ipê Rosa, 6 de Canela
Amarela, 6 de Sibipiruna, 8 de
Pata de Vaca, 8 de Aroeira
Pimenteira, 4 de Jacarandá
Mimoso, 8 de Sete Casca e 6

plantas em áreas verdes de
Avaré.

Iniciada em março deste
ano, a cão tem por objetivo
garantir a arborização ade-
quada em praças e jardins. O
plantio de novas mudas con-

tribui ainda para recuperar
eventuais índices de polui-
ção oriundo da passagem de
carros, por exemplo, e para
diminuir a temperatura ele-
vada em praças do município,
além de conferir melhor as-
pecto paisagístico às áreas de
convívio da comunidade. Até
o momento, o programa já
totalizou 176 mudas de dife-
rentes espécies plantadas
em 7 bairros avareenses.

Programação
A Praça Prefeito Romeu

Bretas (Concha Acústica), no
centro, recebeu no mês de
março 10 mudas, sendo 2 de
Ipê Amarelo, 3 de Ipê Bran-
co, 2 de quaresmeira, 2 de
jacarandá e 1 de canelinha.

Em abril o programa che-
gou à Praça Maximina Berto-

de Magnólia Amarela.
No mês de julho, foram

plantadas 11 mudas de Ipê
Roxo (2), Ipê Rosa (3), Sibipi-
rina (3), Pata de Vaca (3), na
Praça Tenente Patriarca, no
bairro do Camargo.

Já no Alto da Boa Vista,
na Praça José Lopes de An-
drade, foram plantadas 18
mudas: Ipê Roxo (3), Ipê rosa
(3), Aroeira Salsa (3), Jequi-
tibá Branco (3), Pata de Vaca
(3), Aroeira Pimenteira (3).

Em setembro, duas pra-
ças receberam o programa:
Mário Peres Ramos, no Cen-
tro e Praça das Orquídeas,
no Parque Residencial Coli-
na Verde, num total de 33
mudas plantadas, sendo Ipê
Roxo (8), Ipê Rosa (9), Ipê
Branco (8), Ipê Amarelo (8).

Com a aproximação do período de férias escolares e a temporada
de verão, a Secretaria Municipal de Turismo alerta os banhistas que
frequentam a praia do Camping Municipal e do Costa Azul sobre o
perigo de afogamento.

Com a baixa do nível no reservatório da represa, que hoje opera
com cerca de 16% de sua capacidade total, regiões mais profundas
passaram a ficar próximas da margem, aumentando o risco de afoga-
mento. Para agravar situação, existem, próximos da margem, bura-
cos com mais de 10 metros de profundidade, oriundos das escava-
ções para a barragem da ponte.

Como forma de prevenção, a Secretaria Municipal de Turismo fi-
xou placas de advertência em toda a orla do camping e do Costa Azul
para informar os banhistas do perigo de afogamento. Além das placas
e bóias, a Prefeitura mantém equipe salva-vidas nos finais de semana
e feriados, com equipamentos necessários em caso de emergência.

Ressalta a Secretaria de Turismo que a melhor prevenção é a pru-
dência e solicita  aos banhistas que não consumam bebidas alcoóli-
cas e entrem na água e pede que atendam as advertências dos salva-
vidas. A Prefeitura pede ainda a colaboração dos turistas, pois as
bóias são constantemente furtadas no Camping, o que prejudica o
trabalho de sinalização aquática.

PREVENÇÃO

Turismo alerta sobre perigo de afogamento em praia do Camping


